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املقدمة
احلمـد لله رب العالـمـني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد النبى األمني وعلى آله وآصحابه 

أجمعني ..  أما بعد

الثانوى كتاب التربية الدينية اإلسالمية )فصل  فيسعدنا أن نقدم ألبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف األول 
دراسى أول(  بهدف إلى  تعليمهم مبادئ الدين اإلسالمى ومتكينهم من املهارات التى تساعدهم فى التغلب على املشكالت 

التى تواجههم مع احلفاظ على قيم الدين واملجتمع .

وقد مت تقسيم الكتاب إلى ثالث وحدات تدور كل منها حول فكرة أو تعميم أو مشكلة . وللوحدة عنوان وأهداف 
وقيم وعالقات  وعبادات  الدينية من عقيدة  التربية  أربعة موضوعات جتمع بني مجاالت  كل وحدة  وتتضمن  ودروس، 

إنسانية وشخصيات إسالمية ، وتشتمل املوضوعات على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة .

الوالدين وحسن  بر   ، األحد  الواحد  بالله  اإلميــان   : اآلتية  املوضوعات  وإحسان(  )إميــان  األولــى  الوحدة  تتناول 
فتتناول  اإلســالم(  الــزواج فى  )نظرات حول  الثانية  الوحدة  أما   ، أًبــا   � الرسول   ، اإلميــان  النظافة من  صحبتهما،  
املوضوعات اآلتية : الزواج فى اإلسالم ، الرسول � زوًجا ، الصيام وقاية وحفظ. ، الزوجة املجادلة . وأما الوحدة الثالثة 
)اإلسالم عبادة وعمل( فتتناول املوضوعات اآلتية: االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح ، اإلسالم يدعو إلى العمل ، 

صالة االستسقاء واالستخارة ، الرسول � صاحًبا.
ويؤكد الكتاب على التعلم النشط الذي يجعل املتعلم مشارًكا إيجابًيا وناقًدا ومتذوًقا، ويراعى الفروق الفردية 
للطالب من خالل أساليب تعليم وتعلم متنوعة ، كما ينمى مهارات التفكير الناقد ، مثل : متييز احلقائق واالدعاءات 
واآلراء، حتديد مستوى دقة رواية  احلديث الشريف ، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ) الطالقة ، املرونة ، األصالة 
،اإلثراء بالتفاصيل لدى الطالب( . كما يراعى الكتاب أمناط التعلم املختلفة ؛ التعلم التعاوني ، التعلم البنائي ،التعلم 

اإلتقانى، التعلم الذاتي ... إلخ.

• هذا وقد مت توظيف احملتوى واألنشطة املتضمنة فى هذا الكتاب من أجل مساعدة الطالب على اكتساب املهارات 
الذهنية والعمليات العقلية التى متكنهم من النجاح فى احلياة مستقباًل. 

• وقد اشتملت كل وحدة على مقترحات لقراءات إثرائية يقوم بها الطالب بنفسه .

ودرس في ضوء خريطة  وحــدة  لكل  وأنشطة  تدريبات  ووضعنا    ، ومهارات  أهداًفا  ودرس  وحــدة  لكل  وقد حددنا 
تتناغم مع األهداف ، وحرصنا على أن يكون مع الكتاب كتاب خاص لألنشطة  والتدريبات ملساعدة الطالب على تطبيق 
ما تعلمه من معارف ومهارات وقيم من دروس الكتاب ، وتتنوع األنشطة فى هذا الكتاب ما بني أنشطة فردية وثنائية 
وجماعية متكن الطالب من تقييم نفسه والوقوف على مستواه ، ومعاجلة نواحى الضعف لديه واالنطالق نحو التفوق 

والتقدم وذلك من خالل اختبارات على كل وحدة.

ونسال الله العلى القدير أن يوفقنا ملا فيه اخلير والسداد لنا ولديننا ووطننا إنه نعم املولى ونعم النصير .

املؤلفون 
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إيمان وإحسان
الوحدة 

األولى

نواجت التعلم :

فى نهاية الوحدة يتوقع اأن يكون الطالب 

قادرا على اأن :

يعمل مبقت�ضى الإميان باهلل � ◈ .

لإ�ضعاف  ت�ضعى  التى  الجت��اه��ات  يتعرف  ◈ 

العقيدة. 

تعاىل  اهلل  وج��ود  على  الكونية  الأدل��ة  يتعرف  ◈ 

ووحدانيته.

يعدد بع�ض اأ�ضماء اهلل احل�ضنى و�ضفاته مع ربطها  ◈ 

بالكون واحلياة .

يتعرف حقوق والديه عليه. ◈ 

بعبادة  الوالدين  اإىل  الإح�ضان  اقرتان  يتعرف �رس  ◈ 

اهلل � .

يتجنب كل ما يغ�ضب والديه.  ◈ 

 ◈ ين�ضح زمالءه برب الوالدين والإح�ضان اإليهما 

على  الدالة  ال�رسعية  الن�ضو�ض  بع�ض  يحفظ  ◈ 

الإح�ضان اإىل الوالدين 

يقدر اأهمية النظافة والتجمل فى حياة امل�ضلم . ◈ 

يفهم احلكمة من م�رسوعية التيمم  . ◈ 

تر�ضد  وما  ومعناها  النظافة  عن  اأحاديث  يفهم  ◈ 

اإليه.

ومعاملته  اأهله  بني   ◈ � الر�ضول  حياة  يتعرف 

لأبنائه واأحفاده .

فى   ◈ � الر�ضول  توجيهات  عن  اأحاديث  يفهم 

العدل وامل�ضاواة بني الأبناء .

يفرق بني النبى والر�ضول . ◈ 

يفهم مهام الر�ضل - عليهم �ضلوات اهلل - ◈ 

مقدمة الوحدة :

الإميان  عقيدة  بغر�ض  الوحدة  هذه  تهتم 

ال�ضحيح ، وتنقيتها مما قد ي�ضوبها من خرافات 

تناولها  خالل  من  الطالب  نفو�ض  فى  وبدع 

بالأدلة  واإثباتها  تعاىل  هلل  الوحدانية  ل�ضفة 

النقلية والعقلية ، كما تربز اأثرها فى توجيههم 

فى  ما  واأعلى  اأ�ضمى  اإىل  اخلري0وتنتقل  اإىل 

معاملة  ح�ضن  وهى  الجتماعية  العالقات 

الوالدين والرب بهما ، اأما ما جاء فى العبادات 

باعتبارها   " الطهارة   " مو�ضوع  يتناول  فهو 

�رسًطا ل�ضحة ال�ضالة واأ�ضا�ًضا للعبادة اخلال�ضة.

من  عظيم  بجزء  الوحدة  هذه  وتختتم 

اأًبا عظيًما   � �ملسو هيلع هللا ىلص  باعتباره   � �ملسو هيلع هللا ىلص  النبى   �ضرية 

رحيًما لأبنائه واأحفاده و�ضمول حمبته ورحمته 

للعاملني .

املهارات :
البحث والطالع - الرد باحلجج والرباهني  على املعاندين اجلاحدين - حفظ الكثري من الآيات 

القراآنية  والأحاديث النبوية ال�رسيفة - ال�ضتنتاج - مهارات التحاور .

دروس الوحدة :

1. اإلميان باهلل الواحد األحد.

2. بر الوالدين.

3. النظافة من اإلميان .

4. الرسول �  أًبا.
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مقدمة :

نحن نوؤمن باهلل � وباأ�ضمائه احل�ضنى ، و�ضفاته العال ؛ لأنه 

اأحوالنا  على  املطلع  وهو   ، كله  الكون  وخلق  خلقنا  الذى  هو 

الرقيب احل�ضيب ، وهو الذى �ضيحا�ضبنا  الرازق  واأعمالنا، وهو 

على اأعمالنا يوم القيامة .

األدلة الكونية على وجود الله :
 تزخر اآيات القراآن الكرمي بالكثري من الأدلة على وجود اهلل، 

والتى تثبت اأن اخللق اأكرب دليل على وجود اخلالق  ، واإذا حاولنا 

تتبع الأدلة الكونية على وجود اهلل  ملا ا�ضتطعنا اإح�ضاءها ، ولكننا 

�ضنكتفى بهذا الدليل الذى �ضاقه اإلينا رجل اأعرابى قبل ظهور الإ�ضالم عندما قال : " البعرة تدل على البعري، 

واآثار الأقدام تدل على امل�ضري، ف�ضماء ذات اأبراج واأر�ض ذات فجاج ؛وبحار ذات اأمواج ؛ اأفال  يدل ذلك 

على اللطيف اخلبري" .

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ٹ ٹ 
ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      

) احلشر: ٢٢ - ٢٤(  ۈئ       ېئ   ېئ      

القدوس : املنزه عن كل نقص .    البارئ : املبدع الذى يوجد األشياء من العدم .

اإلميان باهلل الواحد األحد الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 
1 ــ يتعرف أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة.

2. يـــؤمـــن بــربــوبــيــة الـــلـــه ووحـــدانـــيـــتـــه مـــن خــــالل اآليات 
الشرعية. 

3 ــ يستخدم األدلــة العقلية والنقلية فى إقناع املنكرين 
لوحدانية الله وامللحدين.

4 ــ يعمل مبقتضى اإلميان بالله. 
ــ 5 ـ يتعرف األدلة الكونية على وجود الله ووحدانيته. 

6ــ يتعرف االجتاهات التى تسعى إلضعاف العقيدة.
ـــــ يــــعــــدد بـــعـــض أســــمــــاء الــــلــــه احلـــســـنـــى وصـــفـــاتـــه مــــع ربطها  7 ـ

بالكون واحلياة .

األهداف:
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الوحدانية : ومعناها أن الله واحد ال شريك له:
من �ضفات الذات التى يجب على كل موؤمن اأن يعتقد ثبوتها هلل  

"الوحدانية " ؛ اأى اأنه واحد اأحد ، فرد �ضمد. 
أضف إلى معلوماتك:

من صفات الكمال لله

ڄ   ڄ   ڄ    	(  : القدرة 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄڃ  
چ   چ          ڇ  ڇ (  

) غافر: ٦٨(
ۇ  ۇ  ۆ     اإلرادة :) ٹ ٹ 	 

) البروج: ١٦( ۆ(   
أحد : واحد ال شريك له .

الصمد : الذى يقصده الناس فى حوائجهم. 
 كفوا : شبيها أومماثاًل ، وأنه ليس له صاحبة وال ولد.

بديع السموات واألرض: مبدع وخالق.   املقصود بالصاحبة : الزوجة. 
يرسل الرياح بشًرا: أى  يرسل الرياح لتبشرنا بقرب نزول املطر.

ٹ ٹ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 )اإلخالص: ١ - ٤(

ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  يب   ٹ ٹ 
جت  حت  خت         )األنعام: ١٠١(

ٹ ٹ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  
)النمل: ٦٣( ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ     

واأنه  لي�ض له �رسيك فى ملكه اأوحكمه  

األدلة النقلية على اتصافه بصفة الوحدانية : 
جاءت الآيات الكثرية توؤكد على وجوب �ضفة الوحدانية هلل  ، ومن هذه الآيات قوله تعاىل :

زب ی  ی      یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب رب        )   البقرة: ١٦٣(

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب        )سورة اإلخالص:١(

)   احلشر: ٢٢( زب ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ    رب 



الوحدة األولىالتربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األولالصف   األول  الثانوى8

زب ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ    رب   وهى الآية رقم ٢٢ من 
�ضورة الأنبياء ، وتاأتى الآية رقم ٢٤ فى نف�ض ال�ضورة زب ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  

یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت     رب

برهانكم : دليلكم   ذكر من معى : القرآن الكرمي           ذكر من قبلى : كتب األنبياء السابقني

وفى �ضورة املوؤمنون  زب پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  

)املؤمنون: ٩١( ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  رب                
زب ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب                                   )يوسف: ٣٩ -٤٠(

األدلة العقلية :
اأنها  ف�ضتجد  �ضليم  وتفكري  بتدبر  ال�ضابقة  الآيات  تاأملت  اإذا 

وحدانية  على  الع�قلية  الأدلة   وت�قدم   ، ال�ضليم  الع�ق�ل  تخ�اطب 

اهلل ؛ فلو مل يكن واحدا لكانوا اأكرث من واحد ، ولو كانوا كذلك 

 ، يريده  �ضيًئا وغريه ل  يريد  فهذا   ، بينهم  فيما  وتقاتلوا  لختلفوا 

فاإن  عليه  وبناًء  ؟   يريد  ل  ما  ملكه  فى  يقع  باأن  اإله  ير�ضى  وهل 

البع�ض ،  بينهم �ضوف ت�ضتعل، ويتفرغون حلرب بع�ضهم  املعارك 

ويرتكون الكون بدون اإله يدبر اأمره فتف�ضد احلياة   ، و�ضدق املوىل 

الكرمي حني قال: زب ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

) االنبياء:٢٢( ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  رب  

هل تعلم: من صفات الكمال لله : 
العلم : زب ىئ  ىئ  ی رب

" 3٢ مرة  "العليم  وجاءت �ضفته 

فى القراآن الكرمي

زب ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

)التوبة: ٧٨( ې  رب      

امل�ضالح  فتتعار�ض  اإله بخلقه  فعلوا ذلك ل�ضتقل كل  لو  ؛  بينهم  فليق�ضموا اخللق   : يرد مدٍع ويقول  قد 

اختالف   بينهما  ف�ضيحدث  اثنني  كانوا  واإن   ، وال�ضتعالء  ال�ضتيالء  منهم  كل  ويريد  ويت�ضارعون  فيتقاتلون 

وتناف�ض �� اأي�ضا �� فاإذا انهزم اأحدهما اأي�ضلح اأن يكون اإلها مع �ضعفه وانك�ضاره؟

زب پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  
) االنبياء: ٩١( ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  رب    

وقوله تعاىل "ما اتخذ اهلل من ولد " ترد على من ادعوا باأن عزيًرا ابن اهلل ، وعلى من ادعوا باأن امل�ضيح ابن 

اهلل زبڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ    رب  )التوبة: ٣٠(
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اإلًها للزرع واآخر للمطر وثالًثا  اليونان القدمية ؛ التى عددت الآلهة وجعلت  باأ�ضاطري  يذكرنا نفاة الوحدانية 

للحيوان ،  ورابًعا للجبال وخام�ًضا للبحار .... الخ ، وذكرت اأخبار القتال الذى كان يدور بني تلك الآلهة املزعومة 

�ضنني طوال، وحتدثت عن انت�ضارات وانك�ضارات ؛ فهل بقيت هذه الإلهة املزعومة ؟ اجلواب بالنفى طبًعا.

اهلل اأخربنا عن ذاته  فى كتابه اجلليل ؛ فهل اأٍى من الآلهة املزعومة تقدم وعرفنا بنف�ضه ؟ زب پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  رب         )طه: ١٤( 

نعلم جميعا اأن اهلل هو الذى خلق ال�ضموات والأر�ض وما فيهن ؛ فماذا خلقت اآلهتكم؟ بعث اهلل ر�ضله 

الكرام لهداية الب�رس اإىل اخلري ، فماذا قدمتم اأنتم اأيتها الآلهة الباطلة للب�رس؟ 

�ضاأقول ملن يدعى اأن هناك اآلهة اأخرى ويعبدونها من دون اهلل ما 

قال اهلل �ضبحانه وتعاىل :

ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   زب 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

) الأنبياء: ٩٨ - ٩٩( ۇ  ۆ   رب  
)  لو كان هوؤلء اآلهة ما وردوها( : هذه العبارة تنفى كونهم اآلهة ، لأنهم لو كانوا اآلهة ما دخلوا جهنم ؛

لقد ح�ضم هذا الأمر نبى اهلل " يو�ضف "  عندما اأقنع �رسيكني له فى �ضجنه باأن الآلهة التى  يعبدونها هى اآلهة 

باطلة لمتلك القدرة وال�ضلطان لأنها جمادات  :

زب ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ      چ   چ   ڃ  
گ   گ   گ   کگ   ک         ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ     ڈ      ڎڎ   ڌ   ڌ  

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب                           )يوسف: ٣٩ - ٤٠(

من آثار اإلميان بالواحد األحد :

ال�ضجاعة فى احلق دون خوف من بط�ض اأوفقر اأو غريه  ، وعندما نقول ال�ضجاعة فى احلق فاإننا  نق�ضد 

�ضجاعة املوؤمن الذى ل يخ�ضى اإل اهلل  ، ال�ضجاعة التى ل تخرج 

عن حدود الأدب ، ولي�ضت �ضجاعة ال�ضوت العاىل والتبجح على 

الكبار ، اأوجتريح النا�ض ، والنيل من اأخالقهم واأعرا�ضهم، ولي�ضت 

ا �ضجاعة اخلروج عن القانون وعادات املجتمع وتقاليده ، اأو  اأي�ضً

املجادلة بالباطل .... اإلخ .

اأن  اأحق  الذى هو  اهلل   يخ�ضى  ؛ ولكنه  النا�ض  يخ�ضى  املوؤمن ل 

يخ�ضى �ضبحانه .

زب  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
) احلج:٧٣( ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    رب   

" احلصب" : احلطب والوقود.
التى  األصـــــــــــــنـــــــــــــام  مـــــــــــع  داخـــــــــــــلـــــــــــــون   : واردون 

تعبدونها.

سلطان : حجة أو برهان .
الــــديــــن الـــقـــيـــم: الــــديــــن الــــقــــومي الــــــذى ال اعوجاج 

فيه .

هل تعلم : من صفات الكمال لله السمع والبصير:   

ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ  ٺ   زب 
) الشورى: ١١( ٹ رب  

17م��رة،  وردت  ال�ضميع  �ضفة 

ال��ق��راآن  ف��ى  م��رات   ٤ الب�ضري  و�ضفة 

الكرمي
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١ . قال اهلل  فى �سورة الأنعام: زب ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت  

حت     رب

) ا ( تخري الإجابة املنا�ضبة مما بني الأقوا�ض فيما ياأتى :

) خالق ��� رب ��� منظم �� مهيمن (. ϟ  " املعنى املراد بكلمة " بديع 

هذه الآية الكرمية دليل على ثبوت �ضفة : ) القدرة �� الإرادة �� الوحدانية �� كل ما �ضبق (. ϟ 

) ب ( اكتب اآية حتفظها كدليل على اأن اهلل  لي�ض له مثيل اأو �ضبيه .

2. ٹ ٹ زب پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  رب

•بني كيف ت�ستدل بهذه الآية الكرمية على ا�ستحالة وجود  اإله  غري اهلل. 	

٣ .  اكتب الآيات التى تدل على املعانى الآتية م�ستعينا مبكتبة املدر�سة اأو �سبكة املعلومات :

اهلل  لي�ض له �ضاحبة ول ولد .  ◈

اهلل لي�ض له �رسيك فى ملكه  اأوحكمه.  ◈

لو كان هناك اكرث من اإله لف�ضدت الدنيا.  ◈

٤ . �سع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة ، و�سوب العبارة اخلطاأ فيما يلى :

◈ الإميان هو النطق بال�ضهادتني واأداء الأركان .

◈ اهلل  منزه عن النق�ض والعيب وال�رسيك والولد .

◈ اأول ما نزل من القراآن الكرمي زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ رب.

◈   زب     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ    رب  جاءت فى امل�ضحف ال�رسيف : 3٩  مرة.

الأن�شطة والتدريبات 1
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مقدمة :
اأعلى الواجبات واأف�ضلها عند اهلل هو الإميان باهلل  كما قلنا فى در�ضنا ال�ضابق ، والإميان باهلل �رسط لقبول 

الأعمال ال�ضاحلة ، بل هو الأ�ضا�ض للدخول فى الإ�ضالم ، فمن مل يوؤمن باهلل ور�ضوله فال ثواب له اأبداً فى الآخرة 

ول يقبل منه عمٌل اأبدا ، ولذا كان الأمر الإلهى فى الآيات الكرمية يبداأ بالتاأكيد على الإميان باهلل وحده، ثم ينطلق 

اإىل الواجب الذى يلى الإميان باهلل ؛ األ وهو الإح�ضان اإىل الوالدين وبرهما ؛ فرب الوالدين وح�ضن معاملتهما فى 

حياتهما وبعد مماتهما من اأهم الواجبات بعد عبادة اهلل  ولي�ض هناك اأعظم بًرا و اإح�ضاًنا، واأكرب َتَف�ضاًل بعد اهلل  

من بر الوالدين؛ ولذلك َقرن اهلل تعاىل الإح�ضان اإليهما وح�ضن رعايتهما بعبادته تعاىل والإخال�ض له �ضبحانه . 

الدرس  بر الوالدين
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 
ـ1ـ يتعرف أن البر بالوالدين واإلحــســان إليهما من أهم 

الواجبات بعد عبادة الله.
2 ــ يقدر فضل والديه عليه.

3 ــيبتعد عن كل ما يغضب والديه. 
4.ينصح زمالءه بالبعد عما يغضب الله �.

5. يتعرف حقوق والديه عليه.    
6ــ ينصح زمالءه بإرضاء الله والوالدين.

7ــ يتعرف سر اقتران اإلحسان إلى الوالدين بعبادة الله. 
8. يحفظ بعض الــنــصــوص الشرعية الــدالــة على اإلحسان 

إلى الوالدين.

األهداف:
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بر الوالدين من خير األعمال :
وبر الوالدين من اأعظم اأعمال اخلري، وقد جاء ذلك فى احلديث ال�رسيف الذى �ضاأل فيه عبد اهلل بن م�ضعود 

النبى� قائال : اأي العمل اأحب اإىِل اهلل ؟ َقال  : " ال�ضالة على وقتها " قال : ثم اأي ؟ قال : "بر اْلوالدين " قال: 

ثم اأي ؟ قال: "اجْلهاد فى �ضبيل اهلل"  رواه ال�ضيخان )البخارى وم�ضلم( ، وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض قال: اأقبل 

رجل اإىل النبى اهلل �، فقال: اأبايعك على الهجرة واجلهاد اأبتغى الأجر من اهلل. قال  : "فهل من والديك اأحد 

حى؟ " قال: نعم، بل كالهما. قال : " فتبتغى الأجر من اهلل ؟ " قال : نعم قال: "فارجع اإىل والديك فاأح�ضن 

ال�رسيفة  الأحاديث  هذه  وم�ضلم(،  البخارى   ( ال�ضيخان  )رواه  فجاهد"  "ففيهما  قال:  رواية  وفى   ،  " �ضحبتهما 

والآيات القراآنية الكرمية التى مرت بك توؤكد اأن الرب بالوالدين من خري الأعمال، 

والرب بالوالدين والإح�ضان كما اأمر به اهلل   مل يخت�ض بالوالدين امل�ضلمني فقط؛ بل 

تعداه اإىل غري امل�ضلمني ، قال اهلل  فى �ضورة " )لقمان : 15( زب ڈ  ڈ  ژ  

حتدد  رب   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
الآية الكرمية املواقف التى توجب على البن عدم طاعة والديه  وهى : اإذا طلب 

الوالدان اأو اأحدهما من البن الإ�رساك باهلل ، اأو مع�ضية اهلل بقول اأو فعل ؛ ومع 

ذلك اأمرت الآية الكرمية بح�ضن �ضحبتهما ورعايتهما. 

التف�ضي�������ر واملعنىالكلم�ة اأو اجلملة

  حكم واأمر.ڳ

كلمة تفيد الت�ضج�ُّر.ھ

تزجرهما ) تغلظ القول لهما (.ھ

قول لينا باأدب ووقاروتعظيم.ے   ۓ

كن متوا�ضعا لهما رحيًما بهما.ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 للعائدين التائبني.ائ

ل تهلك مالك فى غري مو�ضعه و فى غري طاعة اهلل.ۈئ  ېئ  ېئ

ل تكن بخيال مقرتا على نف�ضك وعلى غريك.ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

ل ت�رسف كل الإ�رساف فى اإنفاق املال .ٿ    ٿ   ٹ  ٹ

مذموما من النا�ض ب�ضبب بخلك.ٹ

نادما مغموما ب�ضبب �ضياعك للمال بالإ�رساف. ڤ

ٱ ٻ ٻ
ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   زب    
ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  
حئ  مئ         ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   

ڃ  ڃ  ڃ  رب     )اإلسراء: ٢٣ - ٣٠(

ع��ب��ارة  اأن  ت��ع��ل��م:  ه���ل 
بولديه"  الإن�ضان  "وو�ضينا 
الكرمي  ال��ق��راآن  فى  ج��اءت 

فى ثالثة موا�ضع : فى �ضور 

 ، ول��ق��م��ان   ، العنكبوت 

والأحقاف ؟
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عقوق الوالدين :
ر اهلل  امل�ضلم من عقوق الوالدين اأو اإيذائهما ولو بكلمة  حذَّ

زب    ہ  ہ  ہ   ھرب  اأو بفعل اأو حتى بنظرة توؤذيهما، كما حذر 
من اإهمال حقهما ؛  كما اأن املوىل  ل ير�ضى لعبده الذل اإل مع 

الوالدين ؛زب  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  رب. 

اأكرب  من  بل  الذنوب،  كبائر  من  الوالدين  عقوق       � النبى  عد 

الكبائر، وجمع بينه وبني ال�رسك باهلل، فقال : “األ اأنبئكم باأكرب الكبائر: 

الإ�رساك باهلل، وعقوق الوالدين. " )رواه م�ضلم( ، والكبائر هى : الذنوب 

العظيمة التى يخلد مرتكبها فى النار ، وعقوق الوالدين اأى : الإ�ضاءة 

اإليهما ، فكما قرن اهلل � فى كتابه بني عبادته وبر الوالدين فاإن الر�ضول 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم هنا قرن بني ال�رسك باهلل � وعقوق الوالدين.

جزاء العقوق

ر اهلل منها ما �ضاء اإىل  واهلل  يعجل عقوبة العاق لوالديه فى الدنيا ، قبل اأن يعاقبه فى الآخرة قال :" كل الذنوب يوؤخِّ

)متفق عليه(.   يوم القيامة اإل عقوق الوالدين، فاإن اهلل يعجله ل�ضاحبه فى احلياة قبل املمات" 

الآثار ال�سلبية ملن اأ�ساء لوالديه فى الدنيا : 

٢ . اإ�ضاءة اأولده له كما اأ�ضاء لوالديه. 1 . التعر�ض للفقر والفاقة.    

3 . ُي�ضدد اهلل عليه �ضكرات املوت. 

عاقبة من ي�سىء اإىل والديه فى الآخرة : 

1 .  ل يقبل عمله ول ينظر اهلل اإليه و يعذبه عذابًا �ضديداً فى الآخرة

٢ . حترمي اجلنة :فقد ذكر الر�ضول  بع�ض الأ�ضناف التى حرم اهلل عليهم دخول اجلنة وعدَّ منهم العاق؛ حيث 

قال � : "ثالثة قد حرم اهلل عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق والديوث الذى يقر فى اأهله اخلبث"

الرب بالأبناء :

اإىل الرب  اأي�ضا  اإىل الرب بالوالدين ، فاإنه دعانا  وكما دعانا الإ�ضالم 

بالأبناء ، ومنها : ح�ضن اختيار الأم ال�ضاحلة التى �ضيرتبى فى كنفها، 

قال  : " تنكح املراأة لأربع ، ملالها وحل�ضبها وجلمالها ، ولدينها فاظفر 

بذات الدين تربت يداك ")رواه البخارى (

اإنكم   " قال:  القبيحة  الأ�ضماء  عن  مبتعدا  ح�ضن  با�ضم  وت�ضميته 

تدعون يوم القيامة باأ�ضمائكم وباأ�ضماء اآبائكم ، فاأح�ضنوا اأ�ضماءكم " 

)رواه اأبو داود( ، والعمل على تثقيفه وتعليمه مبادئ الدين واأحكامه،وما 

ينفعه فى حياته وربطه منذ ال�ضغر بكتاب اهلل  و�ضنة نبيه  وغر�ض الأخالق احلميدة فى نف�ضه  ، واأن يعدل بينه 

وبني باقى اأبنائه ، واأل يف�ضل البنني على البنات اأو العك�ض، ومن  اأراد اأن ي�ضتزيد فلريجع اإىل كتب تربية الأبناء 

فى الإ�ضالم .

اإياك يا بنى ويا بنيتى اأن ي�ضب اأحد منكما 

�ضبيل  على  ولو  اأمه  اأو  باأبيه  �ضديًقا  اأو  زمياًل 

فاإن ذلك  الدعابة كما نرى من بع�ض اجلهال ، 

اأبيك  ب�ضب   الكبائر لأنه �ضريد عليك  يوقع فى 

اأو اأمك فتكون اأنت الذى �ضببتهما ؛ فعن عمرو 

بن العا�ض  اأن ر�ضول اهلل � قال:  “ من الكبائر 

�ضتم الرجل والديه  “؛ قالو : يا ر�ضول اهلل وهل 

اأبا  ي�ضب   ، نعم   " قال:  ؟  والديه  الرجل  ي�ضتم 

الرجل في�ضب اأباه وي�ضب اأمه في�ضب اأمه " رواه 

اأبو داود.

ال�ضب : ال�ضتم واللعن.
 

حتـذيـر

مدمن اخلمر : املداوم على �رسبها    العاق : امل�ضىء لوالديه 

 الديوث : الذى ير�ضى لأهله الفح�ضاء واملنكر.

تربت يداك : الت�ضقت بالرتاب وهى جملة دعائية باأن من يتزوج ذات الدين اأغناه اهلل .

ثم  اأنفه  " رغم   : قال ر�ضول اهلل� 

يا  من  " قيل  اأنفه   رغم  ثم  اأنفه  َرِغم 

ر�ضول اهلل ؟ قال : " من اأدرك والديه 

ثم مل  اأو كالهما  اأحدهما  الكرب  عند 

" رواه م�ضلم" يدخل اجلنة "  
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الأن�شطة والتدريبات 2

١. زب  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    رب

) ا ( تخري الإجابة ال�سحيحة مما بني الأقوا�س فيما ياأتى :

◈ معنى قوله  " ق�ضى " : ) اأمر وحكم �� خلق واأبدع �� اأر�ضد وهدى (.

◈  كلمة " اأف " فى الآية تفيد : ) ال�رسور ��� الغ�ضب �� الت�ضجر (.

◈  املق�ضود بقوله  : " تنهرهما "  )تع�ضى اأوامرهما �� تغلظ لهما القول �� ت�ضبهما وتلعنهما(.

) ب ( اكتب ثالثًة من مظاهر الإح�سان اإىل الوالدين.

2. قال اهلل  فى �سورة "لقمان " زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  رب

) ا ( تخري الإجابة املنا�سبة مما بني الأقوا�س فيما ياأتى :

◈ طاعة الوالدين واجبة : )فى جميع الأحوال �� فيما عدا ال�رسك باهلل �� فى الأمور الدنيوي��ة فقط (.

◈ عندما يطلب الأب من ابنه اأن يكذب : ) يطيع�ه �� يزج�ره �� يرف��ض  باأدب (.

◈ اإذا كان اأحد الوالدين م�رسًكا باهلل : ) نح�ضن �ضحبته ونربه �� نتجنبه ونبتعد عنه �� نعامله بجفاء (.

)ب( ا�ستعن بكتاب التف�سري املي�رس وف�رس معنى : " جاهداك "  ، " اأناب اإىل "  ، " فاأنبئكم" .

٣ .  عن    عبد الرحمن بن اأبى بكر    عن  اأبيه   اأن ر�سول اهلل  �     قال  : "  األ اأخربكم باأكرب الكبائر " قالوا بلى يا ر�سول اهلل 

قال: " الإ�رساك باهلل    ، وعقوق    الوالدين ، و�سهادة    الزور ،  اأو قول   الزور "  قال فما زال ر�سول اهلل    يكررها حتى قلنا: 

ليته �سكت   " .

) ا ( �سع عالمة )  ( اأمام العبارة ال�سحيحة ، وعالمة  )  ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما ياأتى:

)  ( ◈ احلديث ال�رسيف يحمل الرتهيب والتحذير من الوقوع فى هذه الأمور.  

)  ( ◈ الكبائر هى الذنوب التى يخلد �ضاحبها فى النار.     

)  ( ◈ العاق لوالديه يعذب فى الدنيا والآخره .      

)  ( ◈ التالعب بنتيجة النتخابات ل تدخل فى قول الزور.    

٤.  علل ملا ياأتى :

) ا ( الأمربالرب بالوالدين والإح�ضان اإليهما ياأتى بعد الأمر بعبادة اهلل فى كثري من اآيات القراآن الكرمي.

)ب( اهتمام الر�ضول بالتو�ضية بالأم فى بع�ض الأحاديث  .

٥ . عن ابن عمر  اأن ر�سول اهلل �  قال:  " انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى اآواهم املبيت اإىل غار فدخلوه ، فانحدرت 

�سخرة من اجلبل ف�سدت عليهم الغار .... اإلخ .

ا�ضتعن باحلا�ضب الآىل اأو مبكتبة املدر�ضة واأكمل هذه الق�ضة التى اأوردها ر�ضول اهلل  فى حديثه مبينا الدرو�ض 

امل�ضتفادة منها .

٦ .  �ساألك اأحد زمالئك كيف اأبر والدى املتوفى ؛ فبم ترد عليه ؟
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زبۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ رب    

الدرس  النظــــــافة من اإلميان
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 
1. يتعرف أن الطهارة فرض دينى ، وواجب اجتماعى، 

ووقاية ضد األمراض.
2. يــــهــــتــــم بــــاحملــــافــــظــــة عــــلــــى طــــــهــــــارة جــــســــمــــه ومــــلــــبــــســــه ، 

وجوارحه ، والبيئة حوله.
3. يلتزم طهارة اللسان مع جميع من حوله.

4. يبتعد عن الفحش فى القول وغيره.
5. يقدر أهمية النظافة والتجمل فى حياة املسلم.

6. يفهم احلكمة من مشروعية التيمم.
7. يفهم أحاديث النظافة ومعناها وما ترشد إليه.

األهداف:

مقدمة :
ما زلنا مع مراتب الإميان ؛ وقد ي�ضاأل �ضائل : هل النظافة من مراتب الإميان ؟ فرند عليه : نعم ، اأمل ت�ضمع 

" الطهور  اأمل مير عليك احلديث ال�رسيف الذى رواه م�ضلم  هذه اجلملة منذ ال�ضغر ) النظافة من الإميان ( .؛ 

ن�ضف الإميان "، وبع�ض الروايات " �ضطر الإميان "   ؛  لكى تعرف عظمة الإ�ضالم ؛ تعال ن�ضاأل اأنف�ضنا :

•هل جند ديًنا من الأديان اهتم بالنظافة ال�ضخ�ضية ونظافة البيئة كما اهتم بها الإ�ضالم ؟ 	

الإجابة �ضتكون بالنفى طبًعا ، بل اإن الإ�ضالم اعترب الطهارة والنظافة من �ضميم الإميان ، ول يُ�عترب امل�ضلم 

كامل الإميان اإل اإذا اهتم بنظافة ج�ضمه ومالب�ضه وبيئته  ، بل وقلبه وعقله .
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النظ��افة فى اإلسالم : 
النظافة فى الإ�ضالم لي�ضت هى النظافة احل�ضية من طهارة اجل�ضد وامللب�ض واملكان والبيئة فقط ؛ بل والنظافة 

الروحية والنف�ضية ، وتتحقق بطهارة القلوب من ال�رسور والغل واحلقد واحل�ضد والياأ�ض والت�ضاوؤم والبغ�ض ، 

وطهارة العقول من ال�رسك واجلهل والأفكار الهدامة ، والأقاويل الباطلة ، وترديد الأخبار املغر�ضة ، وترديد 

الإ�ضاعات الكاذبة ، وطهارة الل�ضان من الكذب وال�ضب واللعن ، والغيبة والنميمة  ، وطهارة و�ضيانة اجلوارح 

عن كل ما يغ�ضب اهلل � ؛ واإذا تاأملنا فى معنى الآية الكرمية  : زبۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    رب    

)البقرة:٢٢٢ (  ، جند اأن املوىل � قد ذكر التوابني قبل املتطهرين حتى يكون التطهر �ضاماًل لكل الأمور احل�ضية 

واملعنوية والروحية .

 أواًل : النظافة اجلسدية : 
( ا ) نظافة اجل�سم :

اأنها  جند  الأبدان  وطهارة  نظافة  فى  الإ�ضالم  تعاليم  تتبعنا  اإذا 

كثرية جدا؛ بل اإن بع�ضها مقرتن بالعبادة وبع�ض العبادات ل ت�ضح 

اإل بها كال�ضالة ، وعند الطواف بالكعبة ، وعند قراءة القراآن للتعبد   

فعليك  املزيد  اأردت  واإذا   ، باخت�ضار  بع�ضها  نتتبع  اأن  و�ضنحاول 

بزيارة املكتبة.

١ . الغسل أو االغتسال : 

زب ٿ  ٿ ٿ   اجلنابة  الغت�ضال من  ؛ هى  الغ�ضل  وامل�ضلمة  امل�ضلم  تفر�ض على  التى  الأمور 

ٹٹ      رب )املائدة: 6( ، واغت�ضال املراأة للتطهر بعد انتهاء احلي�ض ) الدورة ال�ضهرية(، وبعد انتهاء 
النفا�ض اأى ) الدم اخلارج بعد الولدة ( ، وغري امل�ضلم اإذا اأراد الدخول فى الإ�ضالم  ، وكذاك غ�ضل 

امليت فهو واجب اإل اإذا �ضهيًدا .

 ٢ . الوضوء :

يتو�ضاأ امل�ضلم خم�ض  مرات فى اليوم والليلة ليوؤدى ال�ضلوات املفرو�ضة  والو�ضوء �رسط ل�ضحة 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   بدون و�ضوء   ت�ضح  ل  ال�ضالة  اأن   : اأى   ، ال�ضالة 

)املائدة:  رب    ٺ    ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   
اأو  الروحية  الطهارة  اإىل  ذلك  يتعدى  ؛ ولكنه  فقط  لي�ض طهارة ح�ضية ج�ضدية  والو�ضوء 

 
 ،  )6

املعنوية ، فاأعمال الو�ضوء تطهر اجل�ضد والروح معا ؛ روى اأبو اأمامة اأن النبى � قال: " اإذا تو�ضاأ 

" )رواه  له  مغفورا  قعد  قعد  فاإن  ويديه ورجليه  وب�رسه  �ضمعه  من  ذنوبه  امل�ضلم خرجت  الرجل 

م�ضلم(  ، ومن ي�رس الإ�ضالم الرتخي�ض بالتيمم فى حالة عدم وجود املاء اأو فى حالة املر�ض اأو الربد 

ال�ضديد ، قال  اهلل تعاىل:

تذكر أن :
• النظافة من الإميان . 	

•النظافة جمال وبهاء ووقار. 	
•الإن�ضان النظيف يحبه اهلل والنا�ض . 	
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٣ . االستنجاء  : ) الطهارة بعد التبول أو التربز (

من الأمور الواجبة على امل�ضلم اأن يتطهر من بوله اأو برازه باملاء  

النظيف ، فاإن مل يتوفر فيمكنه ا�ضتعمال ما يزيل عنه اأثر البول 

مر  عندما   � اهلل  ر�ضول  قال  الورقية؛  املناديل  مثل  الرباز  اأو 

اأما هذا فكان ل  "اإنهما يعذبان وما  يعذبان فى كبري  بقربين: 

   
ي�ضتنزه من البول واأما هذا فكان مي�ضى بالنميمة " )رواه اأبو داود(

التبول ، والنميمة هى:  البول : يتطهر بعد  ي�ضتنزه من  ومعنى 

الإيقاع بني النا�ض. 

4 .  تنظيف الفم واألسنان : 

ومن النظافة التى حث عليها الإ�ضالم ومل يتحدث عنها دين من الأديان ا�ضتخدام ال�ضواك " كما جاء 

فى حديث الر�ضول � لول اأن اأ�ضق على اأمتى لأمرتهم بال�ضواك عند كل �ضالة" )متفق عليه( والبديل 

لل�ضواك فى الع�رس احلديث  فر�ضة  ومعجون الأ�ضنان ؛ ولو تعود امل�ضلم على ا�ضتخدام اأى منهما ما 

احتاج الذهاب  اإىل طبيب الأ�ضنان.

٥ . تقليم األظافر ، قص الشارب ، ونتف شعر اإلبط ،وإزالة شعر العانة والختان :

وهذه الأمور اأ�ضار ر�ضول اهلل  اإىل اأنها من �ضنن الفطرة ال�ضليمة ؛ قال � " خم�ض من الفطرة اخلتان 

وال�ضتحداد ) اإزالة �ضعر العانة ( وق�ض ال�ضارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر" )متفق  عليه(.

(ب)نظافة امللب�س :

اإذا كان الو�ضوء �رسًطا ل�ضحة ال�ضالة ؛ فمن �رسوط �ضحتها- اأي�ضا - طهارة امللب�ض ، فال تقبل ال�ضالة 

بثوب عليه جنا�ضة قليلة اأو كثرية ، وطهارة امللب�ض ونظافته وح�ضن املنظر واملظهر من  الأمور التى اهتم 

   
   
)املدثر:٤( زب ڭ  ۇ       رب 

    
)الأع��راف:31( زب   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    رب  الإ�ضالم  بها 

عن عائ�ضة قالت :  قال ر�ضول اهلل � : " ما على اأحدكم اإن وجد �ضعة اأن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة 

غري ثوبى مهنته " )اأخرجه اأبو داود ومالك واحمد(.

( حـ) نظافة املكان : 

ومن اأبواب النظافة التى اهتم بها الإ�ضالم ، وحث امل�ضلمني على التزامها ، نظافة املكان ، وطهارة 

مكان ال�ضالة من �رسوط �ضحة ال�ضالة ، ونظافة البيوت والطرقات وتطهريها من الأمور التى حثنا 

هل تعلم :

النظافة اأوىل خطوات الوقاية من 

؛  واملعدية   ، القاتلة  الفريو�ضات 

كالكولريا والتيفود، والإنفلونزا، 

واأمرا�ض العيون ... اإلخ.

زب  ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   

)املائدة: ٦( ک  رب   

املقصود بالغائط : أماكن التبرز والتبول ) دورة املياه(    واحلرج : املشقة والتعب
ط وأخرج ما فى جوفه . املقصود بقوله تعالى : ) أو جاء أحد منكم من الغائط( : أى تغوَّ
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عليها الإ�ضالم ؛ قال � : " اإن اهلل طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة ، كرمي يحب الكرم ، جواد 

ا : " الإميان ب�ضع  ، وقال � اأي�ضً
 
)رواه الرتمذى(

يحب اجلود ؛ فنظفوا اأفنيتكم ول ت�ضبهوا باليهود " 

و�ضبعون �ضعبة ، اأف�ضلها ل اإله اإل اهلل ، واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق " ( )رواه الرتمذى( ، واإماطة 

الأذى اأى : اإزالة الأذى . 

ثانيا : النظافة الروحية واملعنوية :
نظـافـة اجلـوارح :

١ . نظافة اللسان :  قال � : امل�ضلم من �ضلم امل�ضلمون من ل�ضانه ويده ، واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه "  

)رواه م�ضلم(، وقال � : " اإن من �رس النا�ض منزلة يوم القيامة من تركه النا�ض اتقاء فح�ضه " )رواه 

م�ضلم(، امل�ضلم عفيف القول،  طاهر الل�ضان ؛ لأن ل�ضانه يلهج  دائما بذكر اهلل ، ويردد كالم اهلل 

فى ال�ضالة وغري ال�ضالة ، والإناء الطاهر ل يخرج منه اإل كل �ضىء طاهر. لقد دعانا الإ�ضالم 

اإىل طهارة الل�ضان من الغيبة  وهى : اأن تذكر اأخاك الغائب مبا يكره ، وقد �ضبه القراآن الكرمي من 

يفعل ذلك مبن ياأكل حلم اأخيه امليت ، كما اأمرنا اأن نحفظ األ�ضنتنا من  النميمة وهى : الإيقاع 

بني النا�ض بنقل الكالم لإف�ضاد العالقات بني الإخوة والأخوات ، كما حذر من ال�ضخرية من 

النا�ض بذكر عيوبهم :

زب ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  رب

تلمزوا أنفسكم : يستهزئ بعضكم ببعض   تنابزوا باأللقاب : يخاطب أحدكم غيره بألفاظ يكرهها0  

) احلجرات: ١١ - ١٢(

اإن الإ�ضالم برىء مما ت�ضمعه اآذاننا مما يردده بع�ض ال�ضفهاء فى ال�ضارع ومن بع�ض و�ضائل الإعالم 

من األفاظ مليئة بال�ضباب ، ومما يجرح م�ضاع�ر النا�ض الأتقياء ال�رسفاء .

، و اليد الطاهرة النظيفة  ")رواه البخارى(  "امل�ضلم من �ضلم امل�ضلمون من ل�ضانه ويده   : � قال   نظافة اليد : 

فى الإ�ضالم ؛ هى اليد التى ل متتد اإىل حرام كال�رسقة والر�ضوة والغ�ضب، وهى اليد التى ل تبط�ض 

"فعن حكيم بن حزام    ،" العليا  بال�ضعفاء ، واإمنا متتد بالعطاء وهى التى �ضماها ر�ضول اهلل �" اليد 

عن النبى � قال: “ اليد العليا خري من اليد ال�ضفلى، وابداأ مبن تعول"، وخري ال�ضدقة ما كان عن ظهر 

غنى، ومن ي�ضتعفف ُيعفه اهلل، ومن ي�ضتغن ُيغنه اهلل " )متفق عليه( واليد العليا هى التى تعطى واليد 

ال�ضفلى هى التى تاأخذ ؛ وما نراه فى �ضوارعنا يندى له جبني كل م�ضلم ، حيث كرثت الأيدى ال�ضفلى 

بهذه الألوف املوؤلفة التى جتتاح ال�ضوارع طالبة ال�ضدقة رغم اأن اأ�ضحابها يتمتعون بال�ضحة، تراهم 

فى ال�ضوارع والطرقات وو�ضائل املوا�ضالت ومنهم لالأ�ضف ال�ضديد بع�ض اأ�ضحاب مهن تركوها 

عندما وجدوا اأن الت�ضول يجلب لهم فى اليوم مئات اجلنيهات.

 ما قلناه عن طهارة اليد ينطبق على باقى اجلوارح ؛ فتعاليم الإ�ضالم تربى امل�ضلم على حب اخلري وتغر�ض 

فيه من الف�ضائل والقيم النبيلة ما يجعله �ضحيح اجل�ضم �ضليم العقل حمبوبا فى جمتمعه .
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أنواع املاء التى يصح التطهر بها :املياه التى يجوز التطهر بها و التى ت�ضتخدم فى الغ�ضل والو�ضوء وال�ضتنجاء 

�ضبع مياه هى :ماء ال�ضماء ) ماء املطر ( قال  : زب ک    ک  ک  گ  گ    رب) الفرقان: ٤٨(    ، وماء 

البحر ؛ قال ر�ضول اهلل � عنه : " هو الطهور ماوؤه احِلل ميتته  " )رواه الإمام مالك( ، وماء النهر، 

ِد ، وكل هذه املياه يجوز التطهر بها . وماء البئر، وماء العني وماء الثلج، وماء الرَبَ

احلل ميتته : ال�ضمك  ، والرَبَد عبارة عن : ُحبيبات جليدية  

التيمم :  قلنا فيما �ضبق اأن من ُي�رس الإ�ضالم اأنه اأباح التيمم فى حال تعذر 

ا�ضتخدام املاء اأو عدم وجوده .

متى نتيمم ؟

1 . عند عدم وجود ما يكفى من املاء للو�ضوء والغ�ضل ، اأو تعذر 

الو�ضول اإليه .

٢ . اإذا كان ا�ضتعمال املاء �ضيوؤدى اإىل �رسر �ضديد ملر�ض اأو غريه.

بأى ىشء نتيمم ؟

3.احل�ضى . 1 . الرتاب والرمل.         ٢.  احلجر وال�ضخر.  

كيف نتيمم ؟ 

   قال ر�ضول اهلل � : " ُجِعَلْت ىِل الأْر�ُض َم�ْضِجداً َوطُهوراً ".

ني على الأر�ض . اأوًل :ن�رسب بباطن الكفَّ

ثانيًا:  من�ضح اجلبهة والوجه بباطن الكفني. 

ثالثا : من�ضح اليدين اإىل املرفقني. 

حكمة مرشوعية التيمم :

�رسع اهلل التيمم  تي�ضرًيا على النا�ض وت�ضهيال لهم ، ليتمكنوا من اأداء ال�ضالة فى الأماكن التى ل 

بهم ومراعاة  ، رحمة  املاء  ا�ضتعمال  فيها  عليهم  ي�ضعب  التى  الأوقات  ، وفى  املاء  فيها  يجدون 

لأحوالهم ، و�رسع لهم هذا العمل  اإمياء اإىل الطهارة لي�ضعروا اأنهم متطهرون ، ويقوم به املوؤمن 

امتثال لأمر اهلل  وطهارة لقلب املتيمم .

 
 

ملاذا ال تكون شوارعنا مثل هذا الشارع ؟يجب أن تختفى هذه الصورة من بالدنا

أضف ملعلوماتك:
 ":� اهلل  ر���ض��ول  ق���ال 

ُجِعَلْت ىِل الأْر�ُض َم�ْضِجداً 

َوطُهوراً"
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١ .  يخطئ من يظن اأن النظافة فى الإ�سالم هى طهارة اجل�سد وامللب�س واملكان والبيئة فقط ؛  قكيف ت�سحح لهم خطاأهم ؟

2 .  قال ر�سول اهلل � : " لي�س املوؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاح�س ول البذىء "

) ا ( تخري الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني فيما ياأتى م�ستعينا باحلا�سب الآىل ، اأو املكتبة  : 

ان فى احلديث هو الكثري :  ◈ الطعَّ

 )الطعن بال�ضيف �� معار�ضة الكالم �� اخلو�ض فى الأعرا�ض( .

ان :     ◈  اللعَّ

 ) يبتعد عنه النا�ض �� يقبل عليه النا�ض ��  ل هذا ولذاك ( .

◈ الفاح�ض من النا�ض :   

 ) فاعل الفح�ض �� قائل الفح�ض �� هما مًعا (.

◈ البذىء من النا�ض  :  

 ) �ضامت النا�ض �ضتًما قبيًحا � من يتحدث عن الفح�ضاء بال حياء �� كل ذلك(.

) ب ( ما موقفك كم�سلم ممن فيه �سفة من ال�سفات املذكورة فى احلديث ال�رسيف ؟

٣ . مب تن�سح كال مما ياأتى ؟ : 

) ا ( من يقوم من نومه يوم اجلمعة متاأخًرا فيتو�ضاأ ويهرول اإىل �ضالة اجلمعة .

) ب ( من يذهب اإىل امل�ضجد ليح�رس �ضالة اجلماعة ورائحة الطعام تنبعث من فمه .

) ح� ( من  يح�رس اجلمعة مبالب�ض منفرة بدعوى التق�ضف .

) د ( من يرمى القمامة فى ال�ضارع .

٤. فى فرتة من فرتات �سعف الوازع الدينى والوطنى ؛ اختفت من �سوارع املدن النظافة بجميع األوانها احل�سية واملعنوية، 

وا�سطدمت اأعيننا بالقبيح من املناظر ، واآذاننا بامل�ستهجن من الأقوال ....اإلخ

) ا (  تخري الإجابة املنا�سبة مما بني القو�سني فيما ياأتى : 

) بقوانني رادعة �ضديدة �� ن�رس الوعى الدينى والقومى �� غري ذلك( ◈ معاجلة هذه ال�ضلبيات يتم :  

) اإذا اخرتت الإجابة الأخرية فيجب اأن تذكر ما تقرتحه (

◈ نظافة ال�ضوارع م�ضئولية :   ) احلكومة �� الأفراد �� الهيئات املتخ�ض�ضة �� اجلميع (

) ب ( ا�ستخدم احلا�سب الآىل اأو ا�ستعن بكتب احلديث ال�رسيف ، ثم اكتب احلديث ال�رسيف الذى عالج به ر�سول اهلل  

ظاهرة الت�سول عندما وجد رجاًل يت�سول بامل�سجد.

٥ . امل�ساهمة فى نظافة البيئة وتنقيتها من القاذورات واجب دينى وقومى واجتماعى ؛ و�سح.

الأن�شطة والتدريبات 3
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ا  ـً الـرســـول � أب الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

يتعرف جانبـًا من سيرة الرسول الكرمي � 0. 1
يقتدى بالرسول �. 2 فى كل سلوكياته.

يتعرف دور النبى �. 3 فى حلف الفضول  .
يستخلص العبرة من حلف الفضول. 4 .

يوضح الفرق بني النبى والرسول. 5 .
. يتعرف مهام الرسل ومنزلتهم عند الله �. 6

يحفظ أحاديث عن توجيهات الرسول  فى العدل واملساواة  7 .
بني األبناء.

األهداف:

مقدمة :
النبى � هو القدوة احل�ضنة التى يقتدى به كل م�ضلم فى اأقواله واأفعاله و�ضفاته واأحواله ، وقد كان � 

قدوة فى طفولته و�ضبابه ، قبل البعثة وبعدها ، وا�ضتهر منذ �ضغره بال�ضادق الأمني ؛ لأنه كان معروًفا باأخالقه 

العالية و�ضفاته احلميدة .

مته قري�ض فى م�ضكلة و�ضع احلجر الأ�ضود ، وا�ضرتك فى حلف الف�ضول كدعوة اإىل ن�رس العدل وواأد  حكَّ

الفنت ، وكان �  �ضابًّا مثاليًّا ، وزوًجا مثاليًّا واأًبا مثاليًّا. 
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�� ر�ضى اهلل عنها �� وهو ينمو يومًا بعد يوم ، ولكن اإرادة اهلل � �ضاءت حلكمة جليلة اأن ياأخذ  اإبراهيم اإىل 

عبد  على  معتمداً   � اهلل  ر�ضول  فجاء  عمره  من  العامني  يبلغ  ومل  اإبراهيم   فمر�ض  ؛  باأخويه  ليلحق  رحابه؛ 

ه ، وكانت  الرحمن بن عوف ل�ضدة اأمله فحمل �ضغريه من حجر  اأمه وهو يجود باأنفا�ضه الأخرية وقبَّله و�ضمَّ

عيناه تدمعان، فقال له عبد الرحمن بن  عوف � : واأنت يا ر�ضول اهلل ؟ فقال � : " يا بن عوف اإنها رحمة " ،  

ثم اأتبعها اأخرى ، فقال � : " اإن العني تدمع والقلب يحزن ول نقول اإل ما ير�ضى ربنا واإنَّا بفراقك يا اإبراهيم 

ملحزونون " ، وقد �ضادف يوم وفاته ك�ضوف لل�ضم�ض فقال النا�ض : انك�ضفت ال�ضم�ض ملوت ابن ر�ضول اهلل 

�  فخرج معلم الب�رسية � ف�ضلى بالنا�ض �ضالة الك�ضوف وقال: " اإن ال�ضم�ض و القمر اآيتان من اآيات اهلل ل 
ينك�ضفان ملوت اأحد ول حلياته فاإذا راأيتم ذلك فادعوا اهلل وكربوا و�ضلوا وت�ضدقوا ". ) متفق عليه(  ، الك�ضوف 

واخل�ضوف هو ذهاب �ضوء ال�ضم�ض اأو القمر .

اأراأيتم كم كان اأًبا رحيًما ور�ضوًل عظيًما مل مينعه احلزن عن تعليم امل�ضلمني وهدايتهم ، وهو يعرتف باأن 

القلب يحزن ، والعني تدمع ، ولكننا يجب اأن نر�ضى ربنا ونر�ضى مبا كتبه لنا. 

احلب الأبوى عند النبى نور ل ينطفئ اأبًدا : 

احل�ضن  مع حفيديه  يوًما  يجل�ض  فيحت�ضنهم ويالعبهم وكان  الأحفاد  اإىل   � الر�ضول  عند  الأبوى  احلب  وميتد 

واحل�ضني وهما يلعبان اأمامه ؛ احل�ضني يختبئ فى حجره واحل�ضن يطارده فيمتطى ظهر جده واجلد � يتاأملهما �ضاحًكا 

�ضعيًدا وم�ضفًقا ، وتدخل فاطمة فتنهرهما ولكنه ي�ضري اإليها لترتكهما ، ويدخل الأب على � فيزعجه ما يفعله الأحفاد 

بالر�ضول الكرمي واعتالئهم اأكتافه وظهره ولكنه ي�ضري اإليه اأن يرتكهما واأل يزعجهما وهو يقول : هما ريحانتاى فى 

الدنيا فانطلق الأب والأم ، وتركا الطفلني و�ضمعا �ضحكاتهما  ، وكان وهو ي�ضلى يحمل على عاتقه اأمامة ابنة زينب 

ابنته ��  ر�ضى اهلل عنها ��  فاإذا �ضجد و�ضعها واإذا قام حملها

من و�ساياه للأباء :

كان � يرى اأنه اإذا كان اهلل � قد اأمر بالرب بالوالدين والإح�ضان اإليهما ؛ فاإنه من الواجب على الآباء اأن 

يحر�ضوا على ح�ضن تربية الأبناء ، واأن يعدلوا بني اأبنائهم حتى ل يت�ضلل البغ�ض والكراهية اإىل بع�ض الأبناء؛ 

فقد روى النعمان بن ب�ضري � اأن اأباه اأتى به اإىل ر�ضول اهلل � فقال " اإنى نحلت ابنى نحلة اأى : اأعطيته عطية  

اتقوا اهلل واعدلوا بني  فاأرجعه ؛   � اأُكّل ولدك نحلته مثله ؟ فقال ل ، فقال ر�ضول اهلل   � فقال ر�ضول اهلل 

 
 
، وفى رواية " فال ت�ضهدنى اإًذا فاإنى ل اأ�ضهد على َجْور" )رواه البخارى(

  
اأولدكم " )رواه البخارى(

معنى نحلة : عطية     معنى جور : ظلم

جاء عن ر�ضول اهلل  �: اأنه نظر اإىل رجل له ابنان فقّبل اأحدهما وترك الآخر ، فقال �  : " فهاّل �ضاويت بينهما"، 

فاحلبيب امل�ضطفى � يعلمنا اأن امل�ضاواة بني الأبناء تكون فى املاديات واملعنويات ؛ فقد اعرت�ض على من قبَّل ابًنا له 

دون الآخر ، واأمر اأن يكون العدل حتى فى الُقَبل ، فقد روى اأن�ض � اأن رجال كان عند النبى � فجاءه ابن له فقبَّله 

واأجل�ضه على فخذه ، ثم جاءت ابنة له فاأجل�ضها بني يديه ؛ فقال ر�ضول اهلل � " األ �ضويت بينهما؟" ، كما اأمرنا ر�ضول 

اهلل  � اأن نربى اأبناءنا الرتبية الدينية ال�ضحيحة منذ ال�ضغ�ر فقال  �: " مروا اأولدكم بال�ضالة وهم اأبناء �ضبع �ضنني 

وا�رسبوهم عليها وهم اأبناء ع�رس وفرقوا بينهم فى امل�ضاجع " )رواه ال�ضيوطى فى اجلامع( .

امل�ضجع : مكان النوم ؛ واملق�ضود األ يناما فى �رسير واحد.

عقل حكيم فى م�سكلة رفع احلجر الأ�سود :

فى اإحدى ال�ضنوات اأ�ضابت مكة �ضيول ، فت�ضدعت الكعبة وت�رسرت من جرائها ، ف�رسعت قري�ض بتجديد 

بناء الكعبة امل�رسفة ، وعندما و�ضل البناء اإىل مو�ضع الركن اأرادوا اأن ي�ضعوا احلجر الأ�ضود فى مكانه فحدث 

جدال كبري وخ�ضام حول من �ضريفع احلجر الأ�ضود لي�ضعه فى مكانه ، لأنهم كانوا يعتقدون اأنه من ي�ضع احلجر 

الأ�ضود فى مكانه �ضوف تكون له ال�ضيادة والزعامة  . فتخا�ضموا واأ�ضبحوا فريقني وكادت احلرب تقع فيما 

بينهم ، عند ذلك اأ�ضار عليهم اأبو اأمية بن املغرية املخزومى وكان اأكربهم �ضًنا، باأن يكون اأول وافد من باب �ضيبة 

حكًما فيما بينهم، فقبلوا بذلك .

 وكان اأول الوافدين من ذلك الباب "حممد "  � وقد ا�ضتب�رسوا بقدومه وقالوا: لقد جاءكم ال�ضادق الأمني، 

وكان ذلك قبل بعثته ، فاأخربوه بامل�ضكلة ومبا اتفقوا عليه ، فقال � ائتونى بثوب  ، فجاوؤوا بثوب كبري فاأخذ 

احلجر الأ�ضود وو�ضعه فيه وقال لهم : لتاأخذ كل قبيلة بطرف منه )اأى بطرف الثوب( ثم ارفعوه جميًعا . 

فاأقبل من كل قبيلة �ضخ�ض واأخذ بطرف الثوب ورفعوه قرب مو�ضعه عندئذ اأخذ النبى � احلجر وو�ضعه 

فى مكانه واأمتوا البناء كما خططوا له .وهكذا كان احلل املنا�ضب الذى يحقن الدماء ، و يحفظ حقوق اجلميع 

فى امل�ضاركة فى رفع احلجر الأ�ضود دون اأن مييز اأحد عن غريه . 

العدل قيمة عظيمة " حلف الف�سول":

وقع حلف الف�ضول فى ذى القعدة فى العام الع�رسين قبل بعثته � ، دعت اإليه بع�ض قبائل من قري�ض اجتمعوا فى 

دار عبد اهلل بن جدعان التيمى ؛ ل�ضنه و�رسفه ، فتعاقدوا وتعاهدوا على األ يجدوا مبكة مظلوًما من اأهلها وغريهم من 

�ضائر النا�ض اإل قاموا معه ،  و�ضهد هذا احللف ر�ضول اهلل � وهو فى �ضن الع�رسين ، وقال بعد اأن اأكرمه اهلل بالر�ضالة: 

"لقد �ضهدت مع عمومتى حلًفا فى دار عبد اهلل بن جدعان ما اأحب اأن ىل به حمر النعم، ولو دعيت به فى الإ�ضالم 
لأجبت" .

�سبب حلف الف�سول :

كان �ضببه اأن رجاًل غريبًا قدم مكة بب�ضاعة فا�ضرتاها منه العا�ض بن وائل ومل يعطه حقه ، فلجاأ اإىل اأهل 

مكة ، فخذله فريق، ون�رسه الآخر، ثم قام من ن�رسوه ، وحتالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا باهلل ليكونن يًدا واحدة 

مع املظلوم على الظامل حتى يوؤدى اإليه حقه ، ثم م�ضوا اإىل العا�ض بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب، فدفعوها 

اإليه.

الر�سول � اأًبا :

 كان � يحب الأطفال ، وكان اأرحم النا�ض بهم ، فعن اأبى هريرة � اأنه قال: َقبَّل ر�ضول اهلل � احل�ضن 

بن على، وعنده الأقرع بن حاب�ض التميمى جال�ضا، فقال الأقرع: اإن ىل ع�رسة من الولد ما قبلت منهم اأحًدا؛ 

فنظر اإليه ر�ضول اهلل � ثم قال : " من ل يرحم ل ُيرحم " ) رواه البخارى ( ، وعن عائ�ضة �� ر�ضى اهلل عنها �� 

 اإىل النبى �  فقال: اأُتقبلون ال�ضبيان ؟ فما نقبِّلهم ، فقال ر�ضول اهلل � : "اأو اأملك اإن كان 
ٌّ

قالت:  جاء اأعرابى

 
اهلل نزع منكم الرحمة" ) رواه البخارى (

موقف عظيم لأب عظيم :

كان النبى � يحب ولده اإبراهيم حبًّا �ضديًدا ؛ لأنه كان ي�ضبهه � ، واأن الر�ضول � كان قد فقد ولديه 

من ال�ضيدة خديجة �� ر�ضى اهلل عنها �� القا�ضم وعبد اهلل ، وكان يراقب ابنه الذى اأجنبه من ال�ضيدة مارية القبطية 
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�� ر�ضى اهلل عنها �� وهو ينمو يومًا بعد يوم ، ولكن اإرادة اهلل � �ضاءت حلكمة جليلة اأن ياأخذ  اإبراهيم اإىل 

عبد  على  معتمداً   � اهلل  ر�ضول  فجاء  عمره  من  العامني  يبلغ  ومل  اإبراهيم   فمر�ض  ؛  باأخويه  ليلحق  رحابه؛ 

ه ، وكانت  الرحمن بن عوف ل�ضدة اأمله فحمل �ضغريه من حجر  اأمه وهو يجود باأنفا�ضه الأخرية وقبَّله و�ضمَّ

عيناه تدمعان، فقال له عبد الرحمن بن  عوف � : واأنت يا ر�ضول اهلل ؟ فقال � : " يا بن عوف اإنها رحمة " ،  

ثم اأتبعها اأخرى ، فقال � : " اإن العني تدمع والقلب يحزن ول نقول اإل ما ير�ضى ربنا واإنَّا بفراقك يا اإبراهيم 

ملحزونون " ، وقد �ضادف يوم وفاته ك�ضوف لل�ضم�ض فقال النا�ض : انك�ضفت ال�ضم�ض ملوت ابن ر�ضول اهلل 

�  فخرج معلم الب�رسية � ف�ضلى بالنا�ض �ضالة الك�ضوف وقال: " اإن ال�ضم�ض و القمر اآيتان من اآيات اهلل ل 
ينك�ضفان ملوت اأحد ول حلياته فاإذا راأيتم ذلك فادعوا اهلل وكربوا و�ضلوا وت�ضدقوا ". ) متفق عليه(  ، الك�ضوف 

واخل�ضوف هو ذهاب �ضوء ال�ضم�ض اأو القمر .

اأراأيتم كم كان اأًبا رحيًما ور�ضوًل عظيًما مل مينعه احلزن عن تعليم امل�ضلمني وهدايتهم ، وهو يعرتف باأن 

القلب يحزن ، والعني تدمع ، ولكننا يجب اأن نر�ضى ربنا ونر�ضى مبا كتبه لنا. 

احلب الأبوى عند النبى نور ل ينطفئ اأبًدا : 

احل�ضن  مع حفيديه  يوًما  يجل�ض  فيحت�ضنهم ويالعبهم وكان  الأحفاد  اإىل   � الر�ضول  عند  الأبوى  احلب  وميتد 

واحل�ضني وهما يلعبان اأمامه ؛ احل�ضني يختبئ فى حجره واحل�ضن يطارده فيمتطى ظهر جده واجلد � يتاأملهما �ضاحًكا 

�ضعيًدا وم�ضفًقا ، وتدخل فاطمة فتنهرهما ولكنه ي�ضري اإليها لترتكهما ، ويدخل الأب على � فيزعجه ما يفعله الأحفاد 

بالر�ضول الكرمي واعتالئهم اأكتافه وظهره ولكنه ي�ضري اإليه اأن يرتكهما واأل يزعجهما وهو يقول : هما ريحانتاى فى 

الدنيا فانطلق الأب والأم ، وتركا الطفلني و�ضمعا �ضحكاتهما  ، وكان وهو ي�ضلى يحمل على عاتقه اأمامة ابنة زينب 

ابنته ��  ر�ضى اهلل عنها ��  فاإذا �ضجد و�ضعها واإذا قام حملها

من و�ساياه للأباء :

كان � يرى اأنه اإذا كان اهلل � قد اأمر بالرب بالوالدين والإح�ضان اإليهما ؛ فاإنه من الواجب على الآباء اأن 

يحر�ضوا على ح�ضن تربية الأبناء ، واأن يعدلوا بني اأبنائهم حتى ل يت�ضلل البغ�ض والكراهية اإىل بع�ض الأبناء؛ 

فقد روى النعمان بن ب�ضري � اأن اأباه اأتى به اإىل ر�ضول اهلل � فقال " اإنى نحلت ابنى نحلة اأى : اأعطيته عطية  

اتقوا اهلل واعدلوا بني  فاأرجعه ؛   � اأُكّل ولدك نحلته مثله ؟ فقال ل ، فقال ر�ضول اهلل   � فقال ر�ضول اهلل 

 
 
، وفى رواية " فال ت�ضهدنى اإًذا فاإنى ل اأ�ضهد على َجْور" )رواه البخارى(

  
اأولدكم " )رواه البخارى(

معنى نحلة : عطية     معنى جور : ظلم

جاء عن ر�ضول اهلل  �: اأنه نظر اإىل رجل له ابنان فقّبل اأحدهما وترك الآخر ، فقال �  : " فهاّل �ضاويت بينهما"، 

فاحلبيب امل�ضطفى � يعلمنا اأن امل�ضاواة بني الأبناء تكون فى املاديات واملعنويات ؛ فقد اعرت�ض على من قبَّل ابًنا له 

دون الآخر ، واأمر اأن يكون العدل حتى فى الُقَبل ، فقد روى اأن�ض � اأن رجال كان عند النبى � فجاءه ابن له فقبَّله 

واأجل�ضه على فخذه ، ثم جاءت ابنة له فاأجل�ضها بني يديه ؛ فقال ر�ضول اهلل � " األ �ضويت بينهما؟" ، كما اأمرنا ر�ضول 

اهلل  � اأن نربى اأبناءنا الرتبية الدينية ال�ضحيحة منذ ال�ضغ�ر فقال  �: " مروا اأولدكم بال�ضالة وهم اأبناء �ضبع �ضنني 

وا�رسبوهم عليها وهم اأبناء ع�رس وفرقوا بينهم فى امل�ضاجع " )رواه ال�ضيوطى فى اجلامع( .

امل�ضجع : مكان النوم ؛ واملق�ضود األ يناما فى �رسير واحد.
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عن ابن عبا�ض قال : قال ر�ضول اهلل �  : " من ولدت له ابنة فلم يئدها ومل يهنها ومل يوؤثر ولده عليها يعنى 

الذكور اأدخله اهلل اجلنة" .) رواه اأبو داود (     

يوؤثر : يف�ضل. مل يئدها اأى : مل يدفنها حية ، وكانوا فى اجلاهلية يدفنون البنات اأحياء.  

عن اأبى هريرة قال : قال ر�ضول اهلل  �  : من كان له ثالث بنات ف�ضرب  على لأوائهن و�رّسائهن و�رّسائهن 

اأدخله اجلنة بف�ضل رحمته اإياهن ، قال رجل : وابنتان ؟ قال : وابنتان ، قال رجل : وواحدة ؟ قال : وواحدة 

" ) رواه الإمام اأحمد ( 

ال�رساء : الرخاء والي�رس وال�ضحة   ال�رساء : ال�ضدة والع�رس واملر�ض . الالأواء : �ضنك العي�ض .   

الفرق بني النبى والر�سول :

 للعلماء فى الفرق بني النبى والر�ضول اأقوال اأ�ضهرها 

اثنان : 

• أّولهما :  اأن النبى هو من اأوحى اإليه ب�رسع ومل يوؤَمر 

بتبليغه ، اأما الر�ضول فهو من اأوحى اإليه ب�رسع 

و اأُمر بتبليغه .

• و ثانيهما :  اأن الر�ضول هو من بعث ب�رسيعة خا�ضة به 

وباأمته ، اأما النبى فيبلغ �رسيعة ر�ضول َقبَله . 

وعلى كال القولني فاإن الر�ضول اأخ�ض من النبى ، اإذ 

اإّن كل ر�ضول نبى ، ولي�ض كل نبى ر�ضول.

مهام الر�سل ومنزلتهم عند الله   � :

جاء فى القراآن الكرمي على ل�ضان اأبى الأنبياء واملر�ضلني " اإبراهيم "  �:  زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  

هنا  ومن   ،  )1٢٩ )البقرة:  رب   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  
تت�ضح مهام الر�ضل فى : 

1 . تبليغ ر�ضالت اهلل     �:  زب  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  رب )املائدة: 67(   

ويتم ذلك من خالل :

اأنزلها اهلل على ر�ضله الكرام ، وتعلم ما فيها من اأحكام تتعلق  ) ا ( تالوة الكتب املقد�ضة التى 

بالعقيدة والعبادة ومكارم الأخالق وخامت هذه الكتب هو القراآن الكرمي.

)ب( تعليم العباد احلكمة ببيان مراد اهلل    � من خلقه فى اعتقادهم واأحكامهم ومعامالتهم ، 

واأخالقهم؛ لكى تنري لالإن�ضان م�ضريته فى هذه الدنيا فت�ضعد دنياه ، وينعم باآخرته.

)ج�( تزكية  النفو�ض وتطهريها من عبادة غري اهلل    � زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

)الذاريات: 56 - 57( چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  رب  

مثوى النبى " حممد " � بامل�ضجد النبوى 

ال�رسيف باملدينة املنورة
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وميكن تلخي�ض مهام الر�ضل فى القيام بالهداية والإر�ضاد والتعليم والتوجيه نحو الأف�ضل فى حياتهم الدنيا، 

وفى الآخرة.

ونختتم كالمنا بحديث �رسيف لر�ضول اهلل � : عن جرير البجلى � قال : اأتيت النبى �  وهو يبايع 

فقلت: يا ر�ضول اهلل اأب�ضط يديك حتى اأبايعك ، وا�ضرتط على فاأنت اأعلم قال � :  “   اأبايعك على اأن تعبد اهلل 

وتقيم ال�ضالة وتوؤتى الزكاة و تنا�ضح امل�ضلمني و تفارق امل�رسكني"   )اأخرجه الن�ضائى(. 

ال�سفات الواجبة لالأنبياء والر�سل :

٢ - ال�ضدق. 1 - الأمانة.    

٤ - الَفطانة. 3 - التبليغ.    

الأن�شطة والتدريبات 4

١ .  وعندما و�سل البناء اإىل مو�سع الركن اأرادوا اأن ي�سعوا احلجر الأ�سود فى مكانه حدث جدال كبري وخ�سام حول من 

�سريفع احلجر الأ�سود لي�سعه فى مكانه.

) ا ( ما �ضبب هذا اخلالف واخل�ضام ؟

)ب( ما �رس موافقتهم على اأن يكون حممد بن عبد اهلل هو احَلَكم ؟

)ح�( ظهرت حكمة الر�ضول -ملسو هيلع هللا ىلص-  فى و�ضع احلجر الأ�ضود فى مكانه .. و�ضح ذلك  .

٢ . تخري الإجابة ال�سحيحة مما بني الأقوا�س فيما ياأتى :

نُّ الر�ضول � : ) ع�رسون عاًما �� ثالثون عاًما �� اأربعون عاًما ( ◈ وقع حلف الف�ضول و�ضِ

◈ الذى دعا اإىل حلف الف�ضول : ) الوليد بن املغرية ��  عبد اهلل بن جدعان �� اأبو �ضفيان (

◈ الهدف من اإن�ضاء احللف : ) الدفاع عن الكعبة �� الدفاع عن مكة �� ن�رسة املظلوم (

٣ . كان ت�رسف الر�سول الكرمي عند وفاة ابنه اإبراهيم در�سا للجميع فى املواقف احلزينة ؛ و�سح .

٤ . �سع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة و�سوب العبارة اخلطاأ فيما ياأتى :

     ) ◈ احلزن والبكاء على الأموات مرفو�ض فى الإ�ضالم    ) 

) ◈ ربط الظواهر الطبيعية بالأحداث احلياتية خطاأ     ) 

    ) ◈  العدل بني الأبناء يكون فى الأمور املادية فقط     ) 

٥ . تخري الإجابة ال�سحيحة مما بني الأقوا�س فيما ياأتى :

◈  اأجنب ر�ضول اهلل � من ال�ضيدة خديجة �� ر�ضى اهلل عنها �� : 

) القا�ضم واإبراهيم �� عبد اهلل واإبراهيم �� القا�ضم وعبد اهلل ( 
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◈ حزن ر�ضول اهلل � ملوت اإبراهيم لأنه :

) �ضديد ال�ضبه به �� لفقده ولديه قبل ذلك �� كل ما تقدم (

◈  ال�ضيدة مارية القبطية �� ر�ضى اهلل عنها �� من اأ�ضول : ) م�رسية �� �ضعودية �� عراقية ( 

٦ . يحاول بع�س احلاقدين فى الدول الغربية الإ�ساءة لر�سولنا الكرمي ؛ مرة بالر�سوم ال�ساخرة ، ومرة باأفالم هزلية �ساخرة ؛ 

فما الت�رسف ال�سليم اإزاء هذه الأفعال امل�سينة ؟

7 .اذكر راأيك فى الفئات الآتية فى �سوء فهمك لدر�س "الر�سول اأبــًا": 

) ا ( ي�ضلى وهو يحمل طفله ال�ضغري.

)ب( امتنع عن الطعام وال�رساب حزنا لفراق ولده.

)ح�( يق�ضو على اأبنائه ويرف�ض مالعبتهم .

8 . قال ر�سول اهلل � ملن قبل اأحد ابنا له واأجل�سه على فخذه ومل يفعل ذلك مع اأخته  :  " األ �سويت بينهما ".

) ا ( هل ما زالت هذه العادة موجودة فى حياتنا الآن ؟

) ب ( ماذا تفعل اإذا راأيت هذا الت�رسف من بع�ض اأقاربك ؟

) ح� ( ما الذى ير�ضدنا اإليه الر�ضول الكرمي فى هذا احلديث ال�رسيف ؟

9 . اكتب مقال عن واجب الأبناء نحو الآباء ، وواجب الآباء نحو الأبناء .

10 . قال ر�سول اهلل �  :" من ولدت له ابنة فلم يَِئْدها ومل يُهنها ومل يُوؤثر ولده عليها -يعنى الذكور- اأدخله اهلل اجلنة "

) ا ( تخري الإجابة ال�ضحيحة مما بني الأقوا�ض فيما ياأتى :

 �� معنى قوله � " يئدها " : 

) ي�رسبها �رسًبا �ضديًدا  �� مينعها من اخلروج �� يدفنها وهى حية (.

�� معنى قوله � " يوؤثر " :

) يف�ضل  ��� ي�رسف ���  يهيمن (.

�� يحثنا الر�ضول الكرمي فى هذا احلديث ال�رسيف على :

)األَّ نف�ضل البنني على البنات �� اأن نف�ضل البنني على البنات ��  اأن نف�ضل البنات على البنني (

١١ . ما الفرق بني النبى والر�سول ؟

البحث والطالع. ѫ 

 ѫ الرد على املعاندين اجلاحدين بالعلم والربهان .

حفظ الكثري من الآيات القراآنية والأحاديث ال�رسيفة و ال�ضتدلل بها .  ѫ 

الإح�ضان اإىل الوالدين وجتنب اإغ�ضابهما اأو الإ�ضاءة اإليهما . ѫ 

 ѫ  الطهارة والنظافة والعفة .

ح�ضن معاملة الأطفال اقتداء بر�ضول اهلل � ѫ فى رحمته بالأطفال .

تعلمت فى 
هذه الوحدة



نظرات حول الزواج فى اإلسالم
الوحدة 

الثانية

نواجت التعلم :

فى نهاية الوحدة يتوقع اأن يكون الطالب 

قادًرا على اأن :

ي�ستنبط حكم الظهار فى الإ�سالم. ◈ 

مييز املكى من املدنى فى القراآن الكرمي. ◈ 

ي�ستنتج اأ�سباب ترغيب الإ�سالم فى الزواج. ◈ 

يحدد اأركان الزواج فى الإ�سالم ◈ 

يتعرف املحرمات من الن�ساء. ◈ 

يتعرف معانى �سورة املجادلة. ◈ 

يدرك عناية الإ�سالم ببناء الأ�رسة امل�سلمة. ◈ 

مع اأهل بيته. يتعرف جانًبا من �سرية الر�سول� ◈

. يبطل الدعاوى الكاذبة التى تنال من النبى � ◈

يتعرف معنى ال�سيام لغة وا�سطالًحا. ◈ 

يتعرف اأحكام �سالة الرتاويح. ◈ 

يو�سح ف�سل ليلة القدر. ◈ 

يحفظ حديًثا عن ال�سيام. ◈ 

مقدمة الوحدة :

الزواج ع�سمة لالإن�سان من الوقوع فى 

املع�سية، وهو الو�سيلة ال�سحيحة لبناء الأ�رسة 

� خري الأزواج ،  النبى  القوية، ولقد كان 

 ، الزوجات  خري  املوؤمنني  اأمهات  واأزواجه 

و�سريته �                  اأ�سوة ح�سنة.

وقد �سجع الإ�سالم ال�سباب على الزواج 

ورغب فيه حتى يحفظ املرء نف�سه ، وي�سهم 

فى بناء املجتمع من خالل اأ�رسته .

رغب الإ�سالم ال�سباب غري القادر على 

تبعات الزواج فى ال�سيام ليحفظـ نف�سه من 

الوقوع فى املعا�سى .

املهارات :
ال�ستنباط - اإدراك العالقات - املقارنة - الت�سنيف - التفكري الناقد - التفكري الإبداعي .

دروس الوحدة :

1. الزواج فى اإلسالم.

2. الرسول � زوًجا.

3. الصيام وقاية وحفظ.

4. الزوجة املجاِدلة.
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مقدمة

الزواج هو الو�سيلة الوحيدة لبناء الأ�رسة الفا�سلة القوية التى تبنى ول تهدم ، وت�سلح ول تف�سد، وتعمر ول 

تخرب، وتتعاون مع غريها على الرب والتقوى، ل على الإثم والعدوان .

الـزواج فى اإلســالم

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1. يستنتج أسباب ترغيب اإلسالم فى الزواج .
2. يحدد أحكام الزواج فى اإلسالم . 
3. يعرف أركان الزواج فى اإلسالم . 

4. يتعرف احملرمات من النساء.
5. يدرك احلكمة من النهى عن الزواج من  احملرمات.

6. يدرك عناية اإلسالم ببناء األسرة املسلمة.

األهداف:

زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ رب

�

)الروم : 21(

الدرس 
األول



التربية الدينية اإلسالميةالوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى 29الفصل  الدراسى  األول

ترغيب اإلسالم فى الزواج :
ب الإ�سالم فى الزواج وحث عليه فى القراآن الكرمي  وفى ال�سنة النبوية املطهرة  ، يقول اهلل زب ڈ   رغَّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
ں  رب  )الروم: ٢١ (.

عة كونية ، وكل �سىء فى  اأهداف وما يحققه من مقا�سد فى احلياة الإن�سانية، والزواج �رسرِ وذلك ملا وراءه من 

الكون قائم على املزاوجة ، يقول اهلل : زب ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  رب )الذاريات: ٤٩( ، والزواج 

هو ال�سبب الوحيد لبقاء النوع الإن�سانى عن طريق التزاوج والتنا�سل ليتحقق الهدف من خلق الإن�سان وهو كونه خليفة 

اهلل فى الأر�ض يعمرها ويطورها  زب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت رب 

)النحل: ٧٢(    

والزواج عبادة ي�ستكمل الإن�سان بها ن�سف دينه ويلقى بها ربه على اأح�سن حال من الطهر والنقاء. فعن اأن�ض 

� اأن ر�سول اهلل � قال " من رزقه اهلل امراأة �ساحلة فقد اأعانه على �سطر دينه فليتق اهلل فى ال�سطر الباقى "  )رواه 

الطربانى واحلاكم (   

 للزواج أهداف نبيلة وغايات سامية منها: 

تكوين اأ�رسة ت�سبح نواة ملجتمع �سالح .  ✹ 

اإ�سباع الغريزة بطريقة �رسعية ل تغ�سب اهلل.  ✹ 

اإ�سباع غريزة الأمومة عند املراأة و اإ�سباع غريزة الأبوة عند الرجل . ✹ 

اإجناب الأطفال الذين يكرث بهم اجلن�ض الب�رسى بالزواج  وتتوا�سل احلياة وي�ستمر بقاء النوع الب�رسى.  ✹ 

أركان عقد الزواج فى اإلسالم
للنكاح �ستة اأركان وهى :  

1 . الزوج : ويشرتط فيه : 

مني عليها .  ✹ اأن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به ، وذلك باأن ل يكون من املُحرَّ

 ✹ اأن يكون الزوج ُمَعيًنا، فلو قال الوىل : زوجت ابنتى اأحدكم مل ي�سح الزواج لعدم تعيني الزوج . 

مًا بحج اأو عمرة . ✹  اأن ل يكون ُمررِ

2 . الزوجة : ويشرتط ىف الزوجة الرشوط اآلتية :

✹ ✹  اأن تكون الزوجة ُمَعينًة.  خلوها من موانع النكاح.     

. مة بحج اأو عمرة  ✹  اأن ل تكون الزوجة ُمررِ
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3 . الوىل :  فال يجوز للمراأة اأن تزوج نف�سها، �سواء اأكانت �سغرية اأم كبرية، بكًرا اأم ثيًبا، لقوله �  : "ل تزوج 

املراأة املراأة، ول تزوج املراأة نف�سها" )رواه ابن ماجه(.

اأو اأنكحتك ابنتى اأو موكلتى ، والقبول من  الإيجاب من وىل الزوجة ، كقوله: زوجتك  4. الصيغة وهى : 

الزوج : كقوله : تزوجت اأو نكحت ، اأو قبلت الزواج منها . وقد يكون الإيجاب من وىل الزوج 

ويكون القبول من وىل الزوجة .

5 الشاهدان: والدليل على وجوب ال�ساهدين فى عقد النكاح قوله � : "ل نكاح اإل بوىل و �ساهدى عدل" 

)رواه ابن حبان فى �سحيحة(.

6- الصداق أو املهر: وي�ستحب التي�سري فيه لقوله � :" اأعظم الن�ساء بركة اأي�رسهن موؤونة " )رواه اأ�سحاب ال�سنن 

ه الإ�سالم املغالة فيه ملا فى ذلك من احلرج والعنت وملا ين�ساأ عن ذلك من  و�سححه الرتمذى( ، وكرَّ

الف�ساد اخللقى والجتماعى ، ومن ال�سنة  ت�سميته فى العقد ، وي�سح تعجيله مع العقد، وي�سح تاأخريه 

قبل  طلقها  فاإن  بالزوجة،  بالدخول  ويجب   ، العقد  �ساعَة  بالذمة  ويتعلق   ، اأجل  اإىل  بع�سه  اأو  كله 

الدخول بها  �سقط ن�سفه وبقى على الزوج ن�سفه لقوله تعاىل  : زب ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   رب )البقرة: ٢٣٧(

احملرمات من النساء :
الزواج بهن حتديًدا وا�سًحا و�رسيًحا قال اهلل  للم�سلم  الالتى ل يجوز  الن�ساء  حـددت �سـريـعـة الإ�سـالم 

تعاىل  : 

زب ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
گ        گ   گ   گ   ک   ک     ک     ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   رب  ) النساء: ٢٢ - ٢٣(

مقًتا : بغيضا أشد البغض.    تنكحوا  : تتزوجوا.     
فاحشة :عمل قبيح مذموم شديد القبح وفسره املفسرون بالزنا .

ساء سبياًل : عمل سىء يوجب غضب الله.
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املحرمات بالر�ساع املحرمات بامل�ساهرة املحرمات بالن�سب

الأم  واجلدة واإن علت. Á 

البنت وبنت البنت واإن نزلت. Á 

بنت البن. Á 

والأخت وبنتها وما يتفرع عنها .  Á 

العمة واخلالة. Á 

بنت الأخ مطلقا وبنت ابنها مهما  Á 
نزلت.

وزوجـــة  الأب  ـــة  زوج Á 
اجلد.

اأم الزوجة وجدتها وبنت  Á 
الزوجة  اإن دخل بالأم .

بنت بنت الزوجة اأو بنت  Á 
ابنها.

زوجة البن اأو ابن البن. Á 

جميع املحرمات بالن�سب. Á 

من الأمهات والبنات. Á 

والأخوات والعمات واخلالت. Á 

وبنات الأخ وبنات الأخت. Á 

من  يحرم  Á             � اهلل"  ر�سول  لقول 

الر�ساع ما يحرم من الن�سب ".

) أ ( املحرمات  تحريًما  مؤبًدا : ثالثة أنواع هى:

ا : �حلكمة من �لنهى عن زو�ج �ملحرمات حترمًيا �أبدّيً

حرمت الآيتان الكرميتان الزواج على �سبيل التاأبيد من اأربعة ع�رس نوًعا من الن�ساء لأ�سباب متنوعة منها:                                                                                                    

 1. اأن ال�رسائع ال�سماوية والعقول ال�سليمة ، والعادات القومية جميعها تنفر وحترم الزواج من هذ النوع   من 

الن�ساء ، و�سدق اهلل اإذ يقول :  زب چ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  رب.

 2. اأن الزواج باملحارم من جهة الن�سب اأو من امل�ساهرة اأو الر�ساعة، 

يتنافى مع الفطرة التى فطر اهلل عليها عباده،  ويتعار�ض مع املروءة 

من  يتطلبه  وما  فالزواج  الأخــالق،  مكارم  ومع  ال�رسف  ومع 

، وتوقري،  يتنافى مع ما يجب علينا من احرتام  معا�رسة ومبا�رسة 

واإجالل للقرابة القريبة كالأم والأخت والعمة واخلالة.   

ومن �سوابط ح�سن الختيار فى الزواج األ يكون بني الزوجني قرابة قريبة مع ن�ساأتهما فى بيت واحد حتى 

كاأنهما اأخوان وكان العرب يف�سلون الزواج من الغرائب ويرون اأن ذلك اأجنب للولد واأقوى للبدن  فالقرابة 

التى تكون بني الزوجني القريبني قد تكون �سبًبا فى ال�سعف وفتور العالقة بينهما  والزواج  بالغرائب ميد الذرية 

بطبائع وغرائز واأذواق و�سفات وراثية تزداد بها قوة وح�سًنا ، كما اأنه يربط بني الأ�رس باأوا�رس املودة واملحبة 

والتعاون .

)ب( من املحرمات تحريًما مؤقًتا: 

1. اأخت الزوجة : اإىل اأن تطلق اأختها وتنق�سى عدتها اأو متوت. 

2. عمة الزوجة اأو خالتها : اإىل اأن تطلق بنت اأخيها اأو اأختها وتنق�سى عدتها اأو متوت. 

3. املتزوجة : حتى تطلق اأو ميوت زوجها وتنق�سى عدتها . 

هل تعلم أن : 
الزواج اأو التزاوج يكون بني 

جميع الكائنات احلية من النباتات 

واحليوانات، ولي�ض الإ ن�سان فقط 

وهى �سنة اهلل فى  اخللق.
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4. املعتدة من طالق اأو وفاة : حتى تنق�سى عدتها . 

5. املطلقة ثالًثا : حتى تنكح زوًجا اآخر وتفارقه بطالق اأو موت وتنق�سى عدتها.

6. الزائدة عن اأربع : يحرم على الرجل الزواج بخام�سة اإذا كان يجمع بني اأربع.

التحا�سد والبغ�ساء لأن  الأقارب لأن اجلمع يولد  الرحم بني  املوؤقت : هو الحرتاز عن قطع  التحرمي  حكمة 

، فعلى كل م�سلم  �سيئا  اإذا حرم  بينهما ، واهلل  الغرية  ت�سكن عوا�سف  قلما  ال�رستني 

وم�سلمة اأن يقول �سمعنا واأطعنا امتثاًل لقوله: زب ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  رب   
)األحزاب: ٣٦(.

الأن�شطة والتدريبات 2

ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ       چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   زب   -1

ڇ   رب

) ا ( تخري الإج�بة ال�سحيحة مم� بني القو�سني فيم� ي�أتى :

ــ معنى قوله " نكح " : ) ا�سرتى ــ باع ــ تزوج (.

ــ  معنى " فاح�سة " :  ) زور وبهتان ــ قبح وزنا ــ كذب وافرتاء (.

ــ املق�سود بقوله " و�ساء �سبيال " : ) يوؤدى اإىل غ�سب اهلل ــ يوؤدى اإىل الهالك ــ يوؤدى اإىل املر�ض ( .

)ب(  اأراد الزواج من اأرملة اأبيه ؛ فبم تن�سحه ؟

ب الإ�سالم فى الزواج وحث عليه .. اذكر الدليل من الكت�ب وال�سنة  . 2.   لقد رغَّ

3.   الإيج�ب والقبول من اأرك�ن الزواج .. فم� معن�هم� ؟

4. م� عدد الزوج�ت الالتى يحل للم�سلم اجلمع بينهن ؟ و�سح مع التعليل .

؟        به�  للزواج  يخطبه�  من  ج�ءهم  اإذا  الفت�ة  اأهل  اأو�ست  ومب  حي�ته،  �رشيكة  اختي�ره  عند  الرجل  ال�رشيعة  اأو�ست  مب   .  5

و�سح م�ست�سهًدا مب� ق�له النبى � فى هذا ال�س�أن .

6.  نهى الإ�سالم عن املغ�لة فى املهور. فم� احلكمة من ذلك ؟ 
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7. علل مل� ي�أتى : 

) اأ ( الزواج فى احلالت العادية �سنة موؤكدة  وفى حال غلبة الغريزة واجب.

)ب(  وجوب ال�سهادة فى عقد الزواج ووجوب اإعالنه  . 

)جـ( مل يحدد الإ�سالم حدا اأعلى للمهر.  

) د ( لو تزوج اأختني فى عقد واحد ف�سد زواجهما.

)هـ ( ل يجمع امل�سلم بني املراأة وعمتها اأو خالتها . 

8.  تزوج امراأة ، فمتى حترم ابنته� عليه؟ ومتى حتل له ؟

9. متى يحل للرجل الزواج ب�أخت امراأته؟ 

10. اكتب النت�ئج املرتتبة على عدم اللتزام ب�لزواج ال�رشعى ب�رشوطه واأرك�نه .  

11. بنينِّ احلكمة من التحرمي املوؤبد والتحرمي املوؤقت لبع�ض الن�س�ء .

12. بني الأخط�ر التى ترتتب على   :

) اأ ( خلوة اخلاطب مبخطوبته قبل العقد.  

)ب( الزواج العرفى. 

)جـ(  اإكراه املراأة على الزواج ممن ل تريده . 

) د ( زواج املراأة اأثناء عدتها .  

)هـ(  تزويج ال�سغريات بالأثرياء لرغبة الوىل فى املال الوفري.

) و( عدم توثيق عقد الزواج.
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مقدمة
لقد �رسب ر�سول اهلل �  اأروع الأمثال فى ح�سن معاملة الن�ساء، فقد كان قدوة ح�سنة فى معاملة زوجاته، 

الأعلى والقدوة فى معاملة  املثل  باملعروف وكان  بالن�ساء خرياً، وياأمر بح�سن معا�رستهن  وكان دائمًا يو�سى 

اأزواجه وال�سفقة على اأهل بيته .

ولقد ذكر لنا تاريخ الإ�سالم كيف كان �جميل الع�رسة ح�سن ال�سحبة ، يعلمنا التلطف والدلل والرحمة 

مع الزوجات ، ويعلمنا كيف ن�سنع احلب بالرحمة والعدل واحللم ؛ ف�سالة و�سالما عليك يا حبيبنا وقدوتنا 

واإمامنا.

كما كانت زوجاته - ر�سوان اهلل عليهن-  قدوة طيبة ل�سائر ن�ساء املوؤمنني  فى كل ع�رس  . 

ــا ـً الرسـول � زوجـــ

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1ـ يتعرف جانًبا من سيرة الرسول ، مع أهل بيته  0
2ـ مييل إلى قراءة السيرة العطرة 0 
3ـ يتعرف سيرة زوجات  النبى .

4ـ يقتدى بالنبى � فى حسن معاملته ألهل بيته 0
5. تقتدى الفتيات بزوجاته �.

6ـ  يدرك احلكمة من تعدد زوجات النبى .
7ـ   يبطل  الدعاوى الكاذبة التى تنال من النبى 0

األهداف:

الدرس 
الثانى
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زوجــات الـنـبـى � :
نتناول  يلى  ن�سوة، وفيما  يزيد عددهن على ع�رسة   � الكرمي  الر�سول  اللواتى تزوجهن  املوؤمنني  اأمهات 

�سريتهن باإيجاز �سديد وهن : 

1. السيدة خديجة بنت خويلد ـ رىض الله عنها ـ  :   هى اأول اأزواجه تزوجها الر�سول �   قبل البعثة وهو ابن 

التقية  املراأة  له هذه  ي�رس اهلل  �سنة، وقد  اأربعني  بنت  اأرملة  �سنة ،وهى  خم�ض وع�رسين 

النقية التى لقبت بالطاهرة  العاقلة الذكية ؛ لتعينه على امل�سى فى تبليغ الدعوة ون�رس 

الر�سالة، وهى اأول من اآمن به من الن�ساء، فلم يتزوج عليها ول اأحب اأحًدا مثل حبه لها، 

وعا�ست معه خم�ًسا وع�رسين �سنة ورزق منها جميع اأولده ماعدا اإبراهيم ، وتاريخها 

حافل بجالئل الأعمال فى خدمة الإ�سالم فى فجر الدعوة الإ�سالمية.

2.  السيدة سودة بنت زمعة ـ رىض الله عنها ـ : تـزوجـها � بعد وفـاة خديجـة وهــى اأرملـة . والـحـكمة من 

اختيارها مع كرب �سنها بعد رجوعها من هجرة احلب�سة الثانية اأنها اأ�سبحت وحيدة ل 

معيل لها ول معني ولو عادت اإىل اأهلها لعذبوها واأكرهوها على ال�رسك وفتنوها عن 

الإ�سالم فكفلها الر�سول � وتزوجها �سوًنا لها.

 3. السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق ـ رىض الله عنها ـ : هى الوحيدة من بني ن�سائه الطاهرات التى تزوجها 

كرا وذلك بوحى فى املنام ، وكان هذا الزواج خري و�سيلة لن�رس �سنته املطهرة وف�سائله  برِ

الزوجية واأحكام �رسيعته وكانت اأذكى اأمهات املوؤمنني واأحفظهن ، فحفظت للم�سلمني 

�سنة نبيهم واأحكام �رسيعتهم  .  

4-السيدة حفصة بنت عمرـ رىض الله عنها ـ :  تزوجها � بعد ا�ست�سهاد زوجها فى غزوة بدر وقد كان اأبوها 

اأو لأبى بكر ولكنهما   � يريد تزويجها لعثمان بعد وفاة زوجته رقية بنت الر�سول 

اعتذرا  فتزوجها الر�سول فكان ذلك  اإكراًما واإح�ساًنا اإىل اأبيها ومكافاأة له، وكانت 

تلقب بحار�سة القراآن  لحتفاظها بالن�سخة الأ�سلية من القراآن منذ جمعه اأبوبكر . 

ا�ست�سهد فى غزوة  الذى  بن احلارث   اأرملة عبيدة  :  وهى  ـ   الله عنها  السيدة زينب بنت خزيمة ـ رىض  5ـ  

بدر وكانت وقتها ت�سعف اجلرحى، ومل ي�سغلها ا�ست�سهاد زوجها عن القيام بواجبها 

حتى كتب اهلل الن�رس وملا علم الر�سول � ب�سربها وثباتها واأنه مل يعد هناك من يعولها  

تزوجها وكان عمرها �ستني �سنة ومل تعمر عنده �سوى عامني ثم توفاها اهلل اإليه را�سية 

مر�سية.

6ـ السيدة زينب بنت جحش ـ رىض الله عنها ـ  :  تـزوجها � وهى ثيب وهى ابنة عمته وكان قد تزوجها 

زيد بن حارثة ثم طلقها فتزوجها الر�سول � حلكمة ت�رسيعية وهى اإبطال عادة التبنى 

بتوجيه من اهلل  �سبحانه وتعاىل .
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بعد ا�ست�سهاد زوجها فى غزوة اأحد بقيت واأيتامها  7ـ  السيدة أم سلمة هند املخزومية ـ رىض الله عنها ـ :  

اأن  لها ولأولدها غري  ال�سالم عزاء ول كافال  ير عليه  فلم  الأربعة ل كفيل ول معيل 

يتزوج بها ومل يعباأ ب�سنها وقام برتبية اأيتامها.

8ـ السيدة أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان ـ رىض الله عنها ـ  : تركت اأباها زعيم امل�رسكني مبكة وقائد جيو�سها 

وهاجرت مع زوجها اإىل احلب�سة فارتد وفارقها فى غربتها بغري عائل فاأر�سل النبى � 

يطلبها وينقذها من هذه الغربة املهلكة وينقذها من اأهلها اإذا عادت اإليهم من هجرتها 

فى �سبيل دينها فكان هذا الزواج �سبًبا فى تخفيف عداوة اأبيها لالإ�سالم. 

 � الكرمي  الر�سول  تزوجها  الأ�رس  فى  اأن وقعت  بعد   : ـ   الله عنها  ـ رىض  الحارث  بنت  السيدة جويرية  9ـ  

واأعتقها، واأعتق امل�سلمون �سباياهم من بنى امل�سطلق ؛ لأنهم �ساروا اأ�سهار  ر�سول اهلل 

فاأ�سلم قومها اأجمعون فكان زواجها خرًيا وبركة على قومها وامل�سلمني، ويقال عنها 

اإنها اأمين امراأة على قومها ملا نال قومها من بركة  ب�سببها. 

� رغبة منه فى  النبى  تزوجها   : الله عنها ـ  10ـ السيدة صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى قريظة  ـ رىض 

التخفيف من عداوة اليهود ومكرهم بامل�سلمني وفى دفعهم اإىل اعتناق الإ�سالم   .

11ـ السيدة ميمونة بنت الحارث الهاللية ـ رىض الله عنها ـ : كانت اأرملة وهى اآخر زوجاته � ول يخفى ما 

فى زواجه بها من الرب وح�سن ال�سلة واإكرام ع�سريتها الذين اآزروا الر�سول الكرمي �.

الرد علىما يثار من شبهات حول تعدد زوجات الرسول � :
اإثارة ال�سبهات  يتعر�ض الإ�سالم منذ القدم ملحاولت النيل منه والق�ساء عليه ب�ستى ال�سبل والو�سائل ومن ذلك 

الباطلة واحلمالت احلاقدة لي�سككوا فى �سالحيته ومقومات خلوده على مدى الزمان قال تعاىل:)ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  

ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک( )ال�سف:8( ومن هذه التهامات التى يثريونها : جمع الر�سول بني عدة 
زوجات فى وقت واحد  ، وميكن  الرد على هذه ال�سبهة باإيجاز فيما يلى : 

أوالً : التعدد كان بوحى من السماء وهذه من خصوصياته:  

وهذه عقيدتنا قال اهلل :  زب ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ رب )األحزاب:٥٠( وقد اأباح 

اهلل �سبحانه لر�سوله تعدد الزوجات فى ال�سنوات الأوىل من حياة امل�سلمني باملد ينة لظروف ا�ستثنائية اقت�ستها 

تبعات  من  يوًما  الر�سول  ي�سرتح  مل  التى  الإ�سالمية  الدعوة  ظروف 

ن�رسها فلم تكن زوجة واحدة لت�ستطيع اأن تقوم بالأعباء اجل�سام التى 

ا�سطلع بها ن�ساء النبى وعندما زالت هذه الظروف مل يعد من حق 

الر�سول اأن يتزوج اإذ نزل قول  اهلل : زب چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ     ڎ      ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ک  ک  ک      گ  گ   گ  رب )األحزاب: ٥٢(.

هل تعلم أن:
تعدد  اقت�ست  التى  الأ�سباب  من 

 – التعليم  ن�رس   : الر�سول  زوجــات 

 – الت�رسيع  اكتمال   – التاأييد  ك�سب 

حتقيق التكافل – توثيق روابط ال�سحبة 

– اإعطاء القدوة .
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ثانياً : لم يكن الرسول بدعا من الرسل ىف تعدد الزوجات:  

فلم يخالف �سنتهم اأو ينتق�ض طريقتهم  ، فالر�سل الكرام عليهم ال�سالم تزوجوا كما حكى القراآن الكرمي 

عنهم بقوله  : زب ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   رب )الرعد: ٣٨( . كما اأن التعدد رافق اأنبياء بنى اإ�رسائيل كداود و�سليمان وغريهما بدًءا من اأبى 
الأنبياء اإبراهيم، فلي�ض التعدد م�ستحدًثا فى ال�رسيعة الإ�سالمية، بل كان موجوًدا فى  ال�رسائع ال�سماوية ال�سابقة 

واأن اجلمع بني عدة زوجات كان �سائًعا قبل الإ�سالم عند الأمم جميًعا ول يرون فى ذلك حرًجا .    

ثالثا : لم يكن تعدد النبى لزوجاته لرغبة واشتهاء

 ✹  فقد عا�ض حتى اخلام�سة والع�رسين عزًبا طاهًرا نقًيا وعا�ض خم�سة وع�رسين �سنة اأخرى مكتفًيا بزوجة 

واحدة ، هى ال�سيدة خديجة وكانت تكربه بخم�سة ع�رس عاًما .

 ✹ ولقد عدد النبى بعد اأن جتاوز �سنه الثالثة واخلم�سني ، فلو كان التعدد ل�سهوة لكان اأوىل به �سن ال�سباب 

 ✹ كانت كل زوجاته ثيبات عدا ال�سيدة عائ�سة ـ ر�سى اهلل عنها ـ

كانت حياته � ✹ تت�سف بالزهد والعزوف عن مباهج الدنيا وملذاتها، فاحلياة فى بيته ل حتوى من متع 

احلياة قلياًل اأو كثرًيا، فكان يبيت لياىل متتالية طاويًا ول يوقد فى بيته نار، وكان طعامهم الأ�سودين التمر 

واملاء، وكان ل يدخر �سيئا لغٍد لكرثة �سدقاته وكل هذا مناف ملتطلبات ال�سهوة واملتعة.

 ✹ كان التعدد بعد الهجرة مع بدء بناء الدولة امل�سلمة ون�رس الدعوة وجهاد املنافقني وقوى ال�رسك فكيف 

يتاأتى ملن كانت هذه همته و�سغله ال�ساغل الن�رساف اإىل متع الدنيا ؟ ومن اأين له الوقت لكل ذلك مع 

قيامه الليل لعبادة ربه ؟ فيقول اهلل: زب ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  رب )املزمل: ١ - ٤(. 
ولزواج النبى غايات اأخرى  نبيلة وحكم جليلة غري ما �سبق  ومنها:

2.حكمة ت�رسيعية .      3. حكمة اجتماعية  و�سيا�سية. 1.حكمة تعليمية.    

أوأل : الحكمة التعليمية: 

الأحكام  الن�ساء  يعلمن  منهن  معلمات  ب�سع  تخريج  هى  النبى  زوجات  تعدد  من  الأ�سا�سية  احلكمة  لعل 

ال�رسعية واملراأة بطبعها ت�ستحى اأن ت�ساأل عن الأحكام ال�رسعية التى تتعلق بها كاأحكام احلي�ض والنفا�ض واجلنابة 

لي�ستطيع  يكن  فلم  احلياء  �سديد  النبى  وكان  عنها.  ال�سوؤال  من  احلرج  مينعها  قد  وغريها،بل  الزوجية  والأمور 

الإجابة ب�رساحة كاملة عن بع�ض اأ�سئلتهن فكان من ح�سن خلقه ا�ستخدام الكناية اأحياًنا فى الإجابة عنها. ورغم 

ذلك فاإن بع�ض الن�ساء كن ي�سعب عليهن فهم مراده وهنا ياأتى دور ن�ساء النبى فيقمن باإفهام ال�سائالت وتعليمهن، 
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وهكذا كانت ن�ساء النبى خري معلمات لن�ساء الأمة  فى الق�سايا الن�سائية والآداب الزوجية ، وكانت كل واحدة 

املوؤمنني  اأمهات  . ورواية  دينهم  اأمور  فى  وتفتيهم  النا�ض  وتعلم  الإ�سالم  اإىل  تدعو  بذاتها  قائمة  منهن مدر�سة 

لالأحاديث النبوية لي�ست فى حاجة اإىل بيان لأن الكتب ال�سحاح حافلة بالأحاديث التى رويت عنهن.

ثانيا : الحكمة الترشيعية:

من حكم تعدد زوجاته اأنه كان �سبًبا فى اإبطال بع�ض عادات اجلاهلية امل�ستنكرة مثل التبنى ، فكان الرجل 

و�سائر  املرياث  فى  الن�سب  من  كابنه  في�سري  وترثنى  اأرثك  ابنى  اأنت  له  ويقول  غريه  ولد  يتبنى  اجلاهلية  فى 

الأحكام. فاأبطل اهلل هذه البدعة باأن اأمر ر�سوله باأن يتزوج زينب بنت جح�ض بعد اأن طلقها زيد بن حارثة 

الذى تبناه النبى � قبل البعثة  وكان يدعى )زيد بن ممد( ، ولكن النبى خ�سى املنافقني اأن يتكلموا فى ذلك 

ويقولوا تزوج ممد امراأة ابنه لعتقادهم اأن البن املتبنى كالبن احلقيقى حتى نزل قول اهلل : زب ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ رب )األحزاب: ٣٧( فكان هذا الزواج  للت�رسيع و اإبطال عادات 

اجلاهلية وقد �رسح اهلل بغر�ض هذا الزواج بقوله: زب  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       رب. )األحزاب: ٣٧(
ثالثا الحكمة االجتماعية و السياسية: 

وتظهر هذه احلكمة فى ات�ساله عليه ال�سالم بقري�ض وبع�ض القبائل برباط امل�ساهرة والن�سب وتزوجه منها 

مما جعل القلوب تلتف حوله وتوؤازره فى دعوته ون�رس دينه. ففى مطلع احلياة باملدينة واجه امل�سلمون �رساًعا مع 

قري�ض واليهود وبنى امل�سطلق  وغريهم ومتخ�ض عن هذا ال�رساع اأرامل م�سلمات �سقط اأزواجهن فى احلروب  

وم�سكالت اأخرى عديدة، كما حدث لأم حبيبة رملة بنت اأبى �سفيان فكان الزواج و�سيلة لتخفيف ال�رساع 

ونتائجه وقد عربت الآية الكرمية عن ذلك  زب ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    

ڃ      رب )املمتحنة: ٧( كما تزوج النبى ببع�ض الن�ساء فكان هذا الزواج خرًيا وبركة على امل�سلمني ودفع الأذى 
عنهم  بل ودخول بع�ض القبائل فى الإ�سالم مثل زواجه بجويرية بنت احلارث  �سيد بنى امل�سطلق فقد كان هذا 

الزواج �سبًبا فى اإ�سالم قومها وعتقهم بعد وقوعهم فى الأ�رس  وقد حقق هذا الزواج نتائج ل يحققها اإل جي�ض 

كامل العدد والعدة.
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الأن�شطة والتدريبات

1.  ق�ل اهلل : زب ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  رب
) ا ( �سع دائرة حول الإج�بة ال�سحيحة مم� بني الأقوا�ض فيم� ي�أتى : 

ــ املق�سود بالذى اأنعم اهلل عليه فى الآية : ) الر�سول ــ اأبو بكر ال�سديق ــ زيد بن حارثة (

ــ معنى " مبديه " : ) مظهره وكا�سفه ــ خمربك به ــ نا�سحك به (

ــ املعنى املراد من  "  اأدعيائهم  " : ) اأ�سدقاوؤهم املقربون ــ اأبناوؤهم بالتبنى ــ كفار مكة (

)ب( نزلت هذه الآية فى واحدة من اأمه�ت املوؤمنني ؛ من هى ؟

)حـ( األغت هذه الآية ع�دة ك�نت منت�رشة فى اجل�هلية ؛ م� هى ؟

2. ق�ل اهلل :   زب ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  رب

) ا ( ا�رشح الآية الكرمية فى �سوء فهمك للدر�ض.

)ب( بني احلكمة من اإب�حة تعدد الزوج�ت فى الإ�سالم .

3. ق�رن بني التعدد عند الأمم قبل الإ�سالم وبني التعدد فى �رشيعة الإ�سالم .

4. ق�ل النبى :"خذوا ن�سف دينكم عن هذه احلمرياء" من  املق�سود ب�حلمرياء؟ ومل�ذا ا�ستحقت هذه املنزلة؟

5. )الط�هرة – ح�ر�سة القراآن –املرباأة ( من �س�حب�ت الألق�ب ال�س�بقة  من زوج�ت النبى ؟ وم� �سبب اإطالقه عليهن؟

6 . جعل اهلل زوج�ت النبى اأمه�ت املوؤمنني ... بني �سبب ذلك. 

7. تزوج النبى لأ�سب�ب منه� اأ�سب�ب اجتم�عية و�سي��سية وتعليمية ... اذكر مث�ًل لكل منه�.

8.  علل مل� ي�أتى :                                                                                                                                     

اأ. عندما ا�ستقرت الدولة الإ�سالمية مل يعد من حق الر�سو ل اأن يتزوج.

ب. يثريون ال�سبهات حول تعدد زوجات الر�سول مع اأن غريه من الأنبياء قد �سبقوه فى التعدد و زادوا عليه.

جـ.  انت�سار ال�سفاح واملخادنة فى املجتمعات الغربية وانت�سار مر�ض نق�ض املناعة "الإيدز" عند غري امل�سلمني .

د . التفاوت فى رواية زوجات النبى لالأحاديث النبوية . 

هـ.  لي�ض التعدد من �سنع الإ�سالم .                     

و. حرم اهلل زواج اأمهات املوؤمنني من غري الر�سول �.     

3
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مقدمة
يحر�ض الإ�سالم على الهتمام برتبية ال�سباب على الأخالق القومية وذلك من خالل الت�رسيعات التى تنظم 

العالقة بني الإن�سان وربه من جهة والعالقة بني الإن�سان واأخيه الإن�سان من جهة اأخرى ، فوجه ال�سباب اإىل ما 

يحفظ عليهم دينهم وقوتهم فاأمرهم بالزواج ملن لديه القدرة عليه، ون�سح من مل ي�ستطع بال�سوم ..تعالوا معا 

نتعرف هذا املو�سوع ب�سىء من التف�سيل  .

من اأركان الإ�سالم " ال�سيام " ، وقد فر�ض اهلل ال�سيام �سهًرا فى العام وهو �سهر م�سان املعظم ، ويعد ال�سيام 

 الصيــام وقـاية وحفـظ 

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1ـ  يتعرف معنى الصيام لغة واصطالًحا.
2. يحفظ حديثا عن الصيام.

3ـ  يــتــعــرف طــريــق عــــالج  مشكلة الــشــبــاب غــيــر القادرين 
على تكاليف الزواج  .

4ـ يدرك أثر الصيام فى ترويض النفس البشرية.                                               
5ـ  يتعرف أحكام صالة التراويح. 

6ـ يوضح فضل ليلة القدر .

األهداف:

الدرس 
الثالث
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تربية للنف�ض وتهذيبًا لها ،  فعن عبد اهلل بن م�سعود قال: قال ر�سول اهلل � : " يا مع�رس ال�سباب من ا�ستطاع 

منكم الباءة فليتزوج ، فاإنه اأغ�ض للب�رس واأح�سن للفرج ، ومن مل ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء " ) رواه 

البخارى وم�سلم(.

ال�سـرح :

ا على  ال�سباب كل رعاية واهتمام، فهم عماد الأمة ورجال امل�ستقبل، فكان حري�سً  :� النبى  اأوىل  لقد 

باخلطاب لأن وجود  ال�سباب   � اهلل  ر�سول  الدنيا والآخرة، وقد خ�ض  فى  ينفعهم  مبا  توجيههم ون�سحهم 

الداعى اإىل الزواج عندهم  اأقوى واأكرث من غريهم غالبًا . و فى هذا احلديث يحثهم على الزواج ، ويبني لهم 

اأهدافه وثمراته ، ففيه: الع�سمة من الزلل واحلفظ من النزلق فى َوَحل املع�سية ، فهو اأغ�ض للب�رس، فيكفه عن 

النظر اإىل ما حرم اهلل ، واأح�سن للفرج فتكون به العفة و�سالمة اخللق والدين ، وحماية اأعرا�ض النا�ض .

ولكن ماذا يفعل من مل ي�ستطع الزواج ومل تتوفر عنده تكاليفه ول ي�ستطيع ال�سرب على العزوبة ومعاناتها؟

املفتونة  للنفو�ض  بال�سوم وو�سفه كعالج  ال�سباب  ون�سح  الأمر  لهذا  الناجع  العالج  الر�سول  و�سع  فقد 

بفي�ض حيويتها بقوله  " فعليه بال�سوم " وقوله   " ال�سيام جنة" رواه البخارى  ، فال�سوم  احلقيقى املثمر ولي�ض 

غريه هو الذى تتم به التقوى وله اأ�رسار خفية فى تربية النف�ض ووقاية من الوقوع فى الفواح�ض وفيه تعويد على 

ال�سرب وكبح جماح ال�سهوات وغري ذلك من املزايا التى خل�سها القراآن  الكرمي فى اإيجاز وبالغة واإعجاز بكلمة 

واحدة هى  كلمة التقوى فى قوله:زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  رب )البقرة: ١٨٣(. 

والتقوى م�ستقة من الوقاية ففيها ال�سيانة واحلماية واحلفظ من كل ما ي�سبب الأذى وال�رسر . وقد ورد اأن 

 بن كعب عن التقوى فقال: اأما �سلكت طريقا ذا �سوك ؟ قال: بلى .قال: 
ّ
عمر بن اخلطاب -ر�سى اهلل عنه - �ساأل اأَُبى

ما عملت ؟  قال �سمرت واجتهدت ... قال فذاك التقوى. 

ما ي�ستفاد من �حلديث :

1ـ الأمر بالزواج للم�ستطيع الذى يقدر على نفقات الزواج . 

الب�رس ويحفظ  يغ�ض  واأن  بال�سرب وال�سوم  ال�ستعفاف  �سبيل  ي�سلك  اأن  الزواج يجب عليه  يقدر على  2ـ من ل 

الفرج. 

3ـ ل ينبغى للم�سلم اأن يكلف نف�سه ما ل يطيق، فاإن من مل تتوفر لديه ُموؤن الزواج فلي�ض مطالبًا مبا لي�ض ممكنا 

كال�ستدانة مثاًل بل يطالب بالعفة وال�سوم. 

الباءة: القدرة على متطلبات الزواج. مع�رس: جمـــــــاعة.    

اأح�سن: اأ�سد اإعفاًفا و�سيانة له. ا له عن احلرام .   اأغ�ض للب�رس : اأ�ســـــــــد  كًفّ

وجاء : وقاية من الوقوع فى احلرام.

املـعــانـى
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4ـ حر�ض الر�سول �:  على تربية ال�سباب تربية نقية من كل �سائبة بعيدة عن اأ�سباب النحالل .  

ٱ ٻ ٻ
 زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  
ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ  

)البقرة: ١٨٣ - ١٨٥( ى  رب   

ۆ : التخفيف وعدم املشقة .  ٹ: فرض.      
ڤ  ڦ :أصحاب الديانات السماوية قبل اإلسالم كاليهود والنصارى .

ۋ  ۅ : صيام رمضان كامال ۋ: املشقة والعنت الشديد   
ڍ :ال يتحملون الصوم كالشيخ الكبير واملريض مرًضا شديًداإال مبشقة.

الصيام  :  فى اللغة : الإم�ساك ، وا�سطالحا هو: المتناع عن املفطرات من طلوع الفجر اإىل غروب ال�سم�ض 

بالنية ، وما اأجمل قول القائل عن ال�سوم : حرمان م�رسوع وتاأديب باجلوع وخ�سوع هلل وخ�سوع. 

وهو أنواع : منها �سيام التطوع : وهو الذى يوؤديه  املرء تقرًبا هلل ولي�ض واجًبا عليه ومنه �سيام الفر�ض: وهو 

�سيام �سهر رم�سان فهو اأحد اأركان الإ�سالم ، وهو ثابت بالكتاب وال�سنة والإجماع ويجب �سومه 

على امل�سلم البالغ العاقل املقيم ال�سليم ، ول يباح له الفطر اإل بعذر ومن ذلك :

ا ون�سحه الطبيب بالإفطار وعليه الق�ساء. ا وال�سوم يزيده مر�سً ) ا ( اإذا كان امل�سلم مري�سً

)ب( اإذا كان امل�سلم ي�سق عليه ال�سوم لقوله:  \زب   ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  رب   وعليه الق�ساء .
)حـ( اإذا كان ال�سائم م�سافًرا م�سافة ق�رس ال�سالة  بحيث يكون قد �رسع فى ال�سفر قبل الفجر وعليه الق�ساء .

) د ( وتفطر املراأة احلامل اإذا خافت على نف�سها اأو جنينها وعليها الق�ساء .

) هـ (  وتفطر املر�سع اإذا خافت على وليدها وعليها الق�ساء.

ا مزمًنا ل يرجى �سفاوؤه  ) و (  واإن كان الإفطار لعدم قدرة دائمة كال�سيخ الكبري الطاعن فى ال�سن واملري�ض مر�سً

فعليه اإطعام م�سكني واحد عن كل يوم اأو اإعطائه قيمة هذا الطعام .

ومن اأكل اأو �رسب نا�سًيا فال �سىء عليه ويتم �سيامه و�سومه �سحيح و ل ي�سرتط فى ال�سيام طهارة فاإذا وجب 

الغ�سل على املرء ومل يغت�سل �سح �سيامه ،ول يقبل �سيام املراأة اأثناء نفا�سها اأو حي�سها وعليها ق�ساء اأيام اإفطارها.
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الق�ساء  فعليه  رم�سان  نهار  فى  عمًدا  �سيامه  اأف�سد  من  اأما 

والكفارة ، وكفارته هى �سيام �سهرين متتابعني دون انقطاع فاإن 

مل ي�ستطع فاإطعام �ستني م�سكيًنا0  

وهى  مثنى  مثنى  وت�سلى  رم�سان  �سهر  قيام  هى   الرتاويح:  صالة 

�سنة وقيل �سنة موؤكدة وهى من القربات ال�رسعية التى تعود 

على فاعلها بالأجر واملثوبة وي�سليها الرجال والن�ساء ولها 

اأحكام منها :

) ا ( اأنها ل اأذان لها ول اإقامة.

اأحوال  باختالف  يختلف  عددها  اأن  يرى  من  العلماء  ومن  حتديًدا  فيه  خمتلف  ركعاتها  عدد  )ب( 

امل�سلني من احتمالهم طول القيام اأو عدمه ، والبع�ض ي�سليها ثمان ركعات، والبع�ض ي�سليها 

ع�رسين ركعة.

 )حـ( ال�سرتاحة قلياًل بعد كل اأربع ركعات ، ومن هنا جاءت ت�سميتها بالرتاويح. 

 ) د ( وقتها: عند اجلمهور بعد �سالة الع�ساء وقبل الوتر كل ليلة اإىل طلوع الفجر. 

)هـ ( الت�سليم فيها : كل ركعتني حلديث "�سالة الليل مثنى مثنى".

) و (  ت�سلى فى جماعة وهو الأف�سل ، وت�سلى على انفراد.

) ز ( اإذا فاتت �سالة الرتاويح عن وقتها بطلوع الفجر ل تق�سى.

ف�سل ليلة �لقدر :

ل املالئكة   هى ليلة القدر وال�رسف فهى خري من األف �سهر مبا اخت�ست به من تنزيل القراآن الكرمي و تنزَّ

وجربيل فيها اإىل الأر�ض باإذن ربهم من اأجل كل اأمر، وهى كذلك اأمان من الأذى وال�سوء ، حتى مطلع الفجر 

قال: {:ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ } )�سورة القدر( . وفى قيامها مغفرة للذنوب لقول الر�سول 

� : " من قام ليلة القدر اإمياًنا واحت�ساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ وما تاأخر. وهى فى ليلة من اللياىل الوتر فى الع�رس 

الأخرية من رم�سان ، حلديث اأم املوؤمنني عائ�سة ــ ر�سى اهلل عنها ــ  عن ر�سول اهلل �: " حتروا ليلة القدر فى الع�رس 

الأواخر من رم�سان"  ولعل احلكمة من اإخفائها : اأن يجتهد النا�ض 

فى طلبها ولئال يتكلوا ويرتاخوا فى اإدراكها ويتكا�سلوا عن طلبها ، 

حتى ي�سارعوا ويتناف�سوا فى الطاعات ، وبذل املجهود لنيل املق�سود 

فى التقرب اإىل اهلل ، للنعيم املقيم ،فى جنات النعيم .

تذكر أن :
بني  �رس  عبادة �سامتة وهو  ال�سوم 

النا�ض  رقابة  حتت  يقع  فال  وربه  العبد 

وا�ستح�سار  الأمانة  خللق  متكني  وفيه 

هلل  النية  لإخال�ض  وحتقيق  اهلل  رقابة 

وتعويد على ال�سرب اأمام ال�سدائد

ولعل  الهجرى  للتقومي  تبًعا  ال�سيام  اهلل  فر�ض 

جميع  فى  امل�سلم  ي�سوم  اأن  ذلك  فى  احلكمة 

العام  من  اأقل  الهجرى  العام  لأن  ال�سنة  ف�سول 

امليالدى باأحد ع�رس يوًما تقريًبا ..

اأ�ضف ملعلوماتك 
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1- عن عبد اهلل بن م�سعود ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل �" ي� مع�رش ال�سب�ب من ا�ستط�ع منكم الب�ءة فليتزوج ، ف�إنه اأغ�ض للب�رش 

واأح�سن للفرج ، ومن مل ي�ستطع فعليه ب�ل�سوم ف�إنه له وج�ء " 

     ) اأ (  بني  معنى: مع�رس – الباءة – وجاء            

     )ب( مل خ�ض الر�سول ال�سباب باخلطاب  دون غريهم ؟ 

     )جـ( متى يبادر ال�سباب بالزواج ؟ وملاذا ؟ 

     ) د ( اذكر وجهة نظرك فيمن :                                                                                          

 Ý  يعر�ض عن الزواج تن�سًكا وزهًدا فى متع احلياة الدنيا . 

Ý . يعترب الزواج قيًدا وي�ستبيح الأعرا�ض ويف�سد فى الأر�ض  

)هـ(  ر�سم احلديث الطريق لعالج م�سكلة ال�سباب الذين ل ي�ستطيعون القيام مبطالب الزواج   

 Ý ما الطريق الذى ر�سمه لهم ؟ وما  اأثره فى عالج هذه امل�سكلة.

) و ( يوجه علماء النف�ض اإىل الت�سامى بالغريزة اجلن�سية .. بني ما موقف الدين من ذلك ؟

) ز( يقف احلديث موقًفا متوازًنا بني مطالب ال�سباب وم�سلحتهم ومطالب املجتمع وم�سلحته و�سح ذلك.

2ـ  م� معنى ال�سي�م لغة و�رشًع� ؟ وم� حكم �سوم رم�س�ن ؟ وعلى من يجب ؟ 

3ـ  ق�ل اهلل: زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  رب )البقرة: 

)١٨٣ - ١٨٥

 ) اأ ( ماذا يفيد النداء فى �سدر الآية ؟ وما معنى كتب ؟ 

 )ب( ما وجه الت�سابه والختالف بني �سيامنا و�سيام من قبلنا ؟

 )جـ( خل�ست الآية فوائد ال�سيام فى كلمة واحدة  و�سح ذلك .

ال�سهور  اأحد  فى  ال�سي�م  فر�ض  لو  وم�ذا  ؟  من ذلك  احلكمة  فم�  الهجرية  ال�سهور  من  رم�س�ن وهو  فى  ال�سوم  فر�ض   4ـ 

امليالدية؟ 

5ـ  ظ�هرة الفطر علن� فى رم�س�ن ظ�هرة ل تليق ب�ملجتمع امل�سلم م�ذا تقرتح لتختفى هذه الظ�هرة ؟

6ـ  م� �سالة الرتاويح ؟ وكيف توؤدى ؟ وم� وقته� ؟ وم� اأثره� فى حي�ة امل�سلم؟

7ـ  حتدث عن ف�سل ليلة القدر م�ستدًل وم� احلكمة من اإخف�ئه� ؟

8ـ  مب تف�رش ترجيح بع�ض العلم�ء ب�أن ليلة القدر هى ليلة ال�س�بع والع�رشين من �سهر رم�س�ن  . وم� راأيك اأنت مع التوجيه ؟ 

الأن�شطة والتدريبات 4
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مقدمة:
�سورة املجادلة مدنية ، تناولت اأحكاما ت�رسيعية كاأحكام الظهار والكفارة التى جتب على املظاهر ، وحكم 

عن  حتدثت  ،كما  اأعدائه  مع  التواد  وعدم  الر�سول  مناجاة  عند  ال�سدقة  وتقدمي   ، املجال�ض  واآداب  التناجي، 

املنافقني وعن اليهود.

 الزوجــة املجـادلـة

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1ـ يستنبط  حكم الظهار فى اإلسالم.

2ـ مييل إلى قراءة القرآن .

3ـ يقبل على قراءة كتب التفاسير . 

4ـ مييز بني املكى واملدنى من القرآن.

5ـ يحدد الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي

األهداف:

زب  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ     رب     

الدرس 
الرابع
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بسم
ڀ    ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب    
ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  
گ   گ   گ   کگ   ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ   ڳ  
ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    
ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            ۋ   
ۋ          ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  
ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ    ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ىئ  ىئ         ی  ی  ی   
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  
ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  
ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  
ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   
ەئ     وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  
حب   جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ  
ىث      مث   يتجث   ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب  
يث  حج  مج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   

�ضـورة املجـادلـة  
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ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ          ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  
گ   گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ     ڈ    ڎ        ڎ    
ڻ   ڻ   ڻ        ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ  
ڻ             ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئەئ  
وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     
مب    خب   حب   جب   يئ      ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی      یی   ىئ  
يث   ىث   مث    جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب   ىب  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حس    جس   مخ   حخ   جخ    جحمح   مج   حج  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   رب

معناهاالكلمة

ـُـراجعك الكالم.جتادلك حتاوُرك و ت

ُيَحّرمون ن�ساَءهْم حترمي اأّمهاتهم.يظاهرون

ره ال�رسع و الَعقل.منكًرا من القول فظيعا منه ُينكرِ

با باطاًل ُمـنـَحرًفا عن احلّق.زوًرا كذرِ

يعادون وي�ساّقـون ويخالفون.يحاّدون

نوا.كبتوا ـوا اأو اأُهلكوا  اأْو ُلعرِ
ّ
اأُذلـ

ـَـاجيهم وحديثهم فى ال�رس .جنوى ثالثة ـَـن ت

 عنها.اإمنا النجوى
ّ
  املراد  النجوى املَنهي

معناهاالكلمة

انه�سوا للتو�سعة اأو لعبادٍة اأو خرْي.ان�زشوا

فـتم الفقر و الَعيلة.َءاأ�سـفـقـتـْم اأخرِ

ا�ْسـتوىل وغلَب على عقولهم.ا�ستحوذ عليهم

الّزائدين فى الذلة والهوان.الأذلني

غالب على اأعدائه غري مغلوب.عزيٌز

بنور يقذفه فى قلوبهم اأو بالقراآن.بروح منه
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: معانى السورة إجمالاً
ال�سورة الكرمية بداأت ببيان ق�سة  املراأة املجادلة )خولة بنت ثعلبة( 

التى ظاهر منها زوجها )ال�سحابى اأو�ض بن ال�سامت (، وقد جاءت 

ر�سول  يا  وقالت  لها  زوجها  ظلم  ت�سكو   � اهلل  ر�سول  املراأة  تلك 

اهلل:" اأََكَل ماىل، واأفنى �سبابي، ونرثت له بطنى ) اأى كرث ولدي( حتى 

" اإن  اأنها قالت  ّنى ،وانقطع ولدى ، ظاهر منى وروى  �سرِ اإذا كربت 

اإليه �ساعوا واإن �سممتهم اإىّل جاعوا  ىل �سبية �سغاًرا اإن �سممتهم 

"ور�سول اهلل يقول لها:" ما اأراك اإل قد حرمت عليه ، فكانت جتادله 
وتقول يا ر�سول اهلل : ما طلقنى ولكنه ظاهر منى ، فريد عليها قوله 

دعاءها،  اهلل  فا�ستجاب  اإليك،  اأ�سكو  اإنى  اللهم  قالت:  ثم  ال�سابق، 

وفرج كربتها و�سكواها " انظر �سورة  املجادلة: )1- 4(.

ثم   ،  )4  -  3 )املجادلة:  وكفارته  الظهار  حكم  تناولت  كما 

حتدثت ال�سورة عن التناجى وهو الكالم بني اثنني فاأكرث، وقد كان 

املوؤمنني من عواقبه ،كما حتدثت عن  فبينت حكمه وحذرت  املوؤمنني  اليهود واملنافقني لإيذاء  هذا من داأب 

الإ�سالم،وباطنها  حتية  ظاهرها   ، غام�سة  بتحية  فيحيونه   � الر�سول   يح�رسون جمل�ض  كانوا  الذين   ، اليهود 

ال�ستيمة كقولهم : "ال�سام عليك يا ممد" يعنون املوت. الآيات من) 7 : 13(.

وتناولت ال�سورة احلديث عن املنافقني ب�سىء من الإ�سهاب ، فقد 

اأ�رسار  اإليهم  وينقلون  ويوالونهم  يحبونهم   ، اأ�سدقاء  اليهود  اتخذوا 

املوؤمنني ،فك�سفت ال�ستار عنهم وف�سحتهم )الآيات من 14 :21( ، 

وختمت ال�سورة الكرمية ببيان حقيقة احلب فى اهلل ،و البغ�ض فى اهلل، 

والذى هو اأ�سل الإميان واأوثق عرى الدين،  ) املجادلة: 22 (.

بعض ما ترشد إليه السورة الكرمية:

1. تدلنا ال�سورة بهذه الواقعة اإىل مدى احلرية التى كان يتمتع بها اأ�سحاب النبى فى عر�ض م�سكالتهم وجمادلته 

فيها واأن النبى كان ينتظر الوحى لبيان احلكم فى هذه امل�ساكل .

للظلم وطلبت  تعر�ست  التى  املراأة  اأن�سف  فقد  الظلم،  اأنواع  بالعدل والق�ساء على كل  الإ�سالم جاء  اأن   .2

التغيري.

معلومات إثرائية :
الظهار طالقا كما  القراآن  يعترب  مل 

فى اجلاهلية بل اعتربه اأ�سواأ من الطالق 

ومل  زور  و  منكر  باأنه  اهلل  و�سفه  فقد 

يرتتب  ول  بل  بذلك،  الطالق  ي�سف 

الزوج  اأدى  متى  حتــرمي   الظهار  على 

كفارة الظهار.

هل تعلم :
زوجته  الرجل  ت�سبيه  هو  الظهار 

على  اأنــت  لها:"  قائال  بالتحرمي  باأمه 

فى  اجلاهلية  فى  كعادتهم  اأمي"  كظهر 

حترمي الزوجة بالظهار.

ثعلبة  بنت  خولة  �سكوى  كانت 

كان  فقد  امل�سلمني  على  وبركة  خرًيا 

�سببا  النبى حلل م�سكلتها  حوارها مع 

تبطل  جديد  بت�رسيع  اآيات  نزول  فى 

كيان  على  وحتافظ  اجلاهلية  عــادات 

الأ�رس.

وقفة للتأمل
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 3. بيان حكم الظهار واإلغاء اعتباره طالًقا وفر�ض كفارة ملن ي�سدر منه تاأديًبا له  .

4. بيان حكم التناجى كما ك�سفت اأخالق اليهود.

5. ا�ستحباب التف�سح فى املجال�ض؛ تاأكيًدا للمحبة واملودة بني املوؤمنني.

6. النهى عن موالة اأعداء اهلل من الكفار ووجوب عدم التودد اإليهم واإىل املبتدعني .

7. وجوب احلب فى اهلل .

ا: احلكمة من نزول القرآن مفرقاً

كما لحظنا فاإن  �سورة املجادلة نزلت حلل م�سكلة من م�سكالت امل�سلمني وعاجلت اآياتها الكرمية ق�سايا 

اأخرى  كالتناجى ومولة الأعداء  ، ولقد كان من تدبري اهلل وحكمته األ ينزل القراآن جملة واحدة، بل نزل 

مفرقا حلكم جليلة منها : 

1. احلكم فى ق�سايا واأحداث  يتحري فى �ساأنها النا�ض ويختلفون فيها. 

هت فى اأوقات خمتلفة  2. الإجابة عن اأ�سئلة ال�سائلني : ففى القراآن الكرمي اآيات كثرية جاءت ب�سيغة ال�سوؤال وجِّ

واأزمان متفاوتة وقد اأجاب عنها القراآن مبا ي�سهد باأنه من عند اهلل. 

3. التدرج فى تربية الأمة: ومن ذلك: اأنه مل يحرم عليهم �رسب اخلمر فى يوم وليلة، واإمنا حرمها بتدرج. 

4. تثبيت فوؤاد النبى ببيان ما جرى لالأنبياء مع اأقوامهم وكيف تعر�سوا لألوان الأذى ولكنهم �سربوا حتى جاءهم 

ن�رس اهلل قال تعاىل: زب ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  رب )هود:١٢٠(  ، وبيان اأن اهلل عا�سمه من كيد اأعدائه ، واأن العاقبة �ستكون له ولأتباعه.

5. اإعالم املوؤمنني مبا يبيته لهم اأعداوؤهم من مكر واأذى:ومن ذلك قوله تعاىل :زب ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  رب  )النساء: ٤٦(.

6. لفت اأنظار املوؤمنني اإىل اأخطائهم حتى ل يعودوا اإليها: ومن ذلك ما ح�سل من املوؤمنني فى غزوة اأحد، 

حيث خالف بع�سهم و�سية ر�سول اهلل فعر�سوا امل�سلمني خلطر �سديد فكادوا ينهزمون . 

7. تي�سري حفظ القراآن الكرمي : فلو نزل القراآن مرة واحدة ل�سق على امل�سلمني حفظه وفهمه فكان من حكمة 

اهلل اأن ينزله مفرًقا ؛ لي�سهل عليهم حفظه وفهمه م�سداًقا لقوله تعاىل:زب ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ   رب )اإلسراء: ١٠٦( .
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الفرق بني املكى واملدني: 
�سورة املجادلة مدنية نزلت باملدينة متثلت فيها �سمات القراآن املدنى بو�سوح فقد امتازت اآياتها بالطول 

وتناولت ت�رسيعات متنوعة وحتدثت عن املنافقني واأحوالهم وغري ذلك ، والقراآن كما هو معلوم منه مكى ومنه 

مدنى ، فاملكي: ما نزل قبل الهجرة ولو كان فى غري مكة، واملدين: ما نزل بعد الهجرة ولو كان فى غري املدينة  

واجلدول الآتى يو�سح �سمات كل منهما:

القــــــــــــــــــــرآن املــــــــــكىالقــــــــــــرآن املــــــــــــــدنىم

١

يهتم بدعوة اأهل الكتاب اإىل الإ�سالم ومناق�ستهم فى 

التى  ال�سماوية  للكتب  وحتريفهم  الباطلة  عقائدهم 

اأنزلها اهلل على مو�سى � وعي�سى � .

الأدلة على وحدانية اهلل  باإقامة  بارًزا  اهتماًما  يهتم 

يهتم  ،كما  حق  القيامة  واأن    � ر�سوله  و�سدق 

باإيراد �سبهات امل�رسكني والرد عليها مبا يبطلها.

٢

يهتم باحلديث عن الت�رسيعات املتنوعة فى العبادات 

عن  با�ستفا�سة  حتدث  ،كما  والأ�ــرسة  واملعامالت 

احلدود وغري ذلك من الأحكام.

كل �سورة حتتوى على ق�س�ض الأنبياء والأمم ال�سابقة 

ماعدا �سورة البقرة .

٣
فهى  واأحكامه  اجلهاد  عن  تتحدث  �سوره  كل   

مدنية.
كل �سورة فيها �سجدة فهى مكية. 

٤
كل �سوره تتحدث بالتف�سيل عن املنافقني واأحوالهم 

فهى مدنية.

مكية  فهى  املتقطعة  باحلروف  بــداأت  �سورة  كل 

فيها  �سورة  وكل  عمران  واآل  البقرة  �سورة  ماعدا 

لفظ "كال" فهى  مكية.

مدى ترابط  اآليات فى السورة :
متينة  ال�سبك،  دقيقة  ال�رسد،  مكمة  جميًعا  تراها  منها  اآية  اآخر  اإىل  فيها  اآية  اأول  من  ال�سورة  تقراأ  عندما 

الأ�سلوب، بليغة الرتاكيب، ف�سيحة الألفاظ ك�ساأن القراآن كله، وهذا من اأو�سح الأدلة على اأن هذا القراآن من 

عند اهلل قال اهلل زب چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  رب )النساء: ٨٢( . 

وقد افتتح اهلل هذه ال�سورة بحادثة املحاورة واملجادلة وهى  اأبرز ما جاء فى اآيات هذه ال�سورة، ولذلك 

�سميت بها.وقد م�ست الآيات بعد ذلك تبني م�سري املعاندين هلل ور�سوله واأنه يعلم ال�رّس والنجوى وتبني بع�ض 

الآداب العامة التى يلتزمها املوؤمن ومنها عدم موالة الأعداء الذين غ�سب اهلل عليهم . ويتخذون الأمْيان الكاذبة 
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وهى  للموؤمنني  عامة  قاعدة  بو�سع  ال�سورة  تنتهى  ثم  عليهم  ا�ستحوذ  ال�سيطان  لأن  حياتهم   فى  لهم  و�سيلة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     زب   الن�سب والقرابة   اعتبار وفوق �سلة  ي�سعوا عقيدتهم فوق كل  اأْن 

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈرب )اجملادلة: ٢٢(.

الفرق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي:  

�سورة املجادلة من �سور القراآن وهو كالم اهلل وهناك فروق بني القراآن و احلديث القد�سى الذى هو كالم 

اهلل اأي�سا منها: 

 وعن طريق جربيل عليه ال�سالم وكله مكتوب فى امل�ساحف 
ّ
لى  اأ. القراآن كله موحى به عن طريق الوحى اجلرِ

من اأول �سورة الفاحتة اإىل اآخر �سورة النا�ض ، وهو معجز بلفظه ومعناه ولي�ض احلديث القد�سى كذلك.

ب. لفظ القراآن الكرمي ومعناه من عند اهلل قطًعا، ول جتوز قراءته اإل باللفظ النازل من عند اهلل ول يجوز قراءته 

باملعنى بخالف احلديث القد�سى .

جـ. اأن لفظ القراآن الكرمي ل يجوز اإطالقه �رسًعا اإل على املنزل على نبينا ممد � ، اأما الأحاديث القد�سية فال 

جتوز اأن يطلق عليها  ا�سم القراآن .

د . القراآن الكرمي ُمتعبَّد بتالوته ، اأما الأحاديث القد�سية فال ُيتعبد بتالوتها والقراآن ُيرتل م�سداًقا لقوله تعاىل 

"  ی  ی" ، والأحاديث القد�سية ل ُترتل .

هـ . اأن ال�سالة ل ت�سح اإل بالقراآن الكرمي ، اأما الأحاديث القد�سية 

فال جتوز بها ال�سالة.  

ا  ث بغري حائل ويحرم اأي�سً ه للُمْحدرِ و. اأن القراآن الكرمي ل يجوز م�سُّ

على اجلنب واحلائ�ض والنف�ساء ، بخالف الأحاديث القد�سية.

غري  على  ــان  ك مــن  ث:  ـــْحـــدرِ املُ

و�سوء.

أضف ملعلوماتك
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1. ق�ل اهلل : زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ       ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ     
چ    چ  چ   ڇ  ڇ  رب   )املجادلة: 1 - 2 (.

) اأ (  بني معنى : ) حتاوركما – يظاهرون -  منكراً(.

)ب(  اذكر �سبب نزول �سورة املجادلة . ثم بني وجه ت�سميتها بهذا ال�سم .                     

)جـ(  يقال �سورة املجادلة بك�رس الدال وبفتحها . فما الفرق . 

) د (  مب و�سف اهلل قول املظاهرين من ن�سائهم وما دللة هذا الو�سف ؟

)هـ(  فى الآية ما يدل على �سعة رحمة اهلل باملوؤمنني. بني ذلك ؟                                      

2. م� الظه�ر ؟ وم� حكمه ؟ 

َ يكون الإطع�م وم� �سفته  ؟    3.  مبمِ

4. ق�ل اهلل زب ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

ۅ        ۅ  ۉ  رب )املجادلة: ٩ (

) اأ (  بني معنى : "  تناجيتم – الرب – حت�رسون "                                                           

)ب( من خالل فهمك لالآية و�سح الفرق بني النجوى عند اليهود والنجوى التى اأمر اهلل بها املوؤمنني

)جـ( ما ثمرة العمل  بالآية الكرمية على الفرد واملجتمع ؟ 

5.  بنينِّ بع�ض م� ا�ستملت عليه الآي�ت فى ال�سورة الكرمية من توجيه�ت. 

6. حتدث عن  احلكمة من نزول القراآن مفرًق� ؟

7. كيف جتمع بني قول اهلل زب ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   رب )اإلسراء: ١٠٦ ( وبني 

قوله زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  رب )القدر: ١(.

8. ق�ل اهلل : زب وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   رب 

)الفرقان: ٣٢(.

 ) اأ (  بني معنى : لول – جملة – فوؤادك .

  )ب( ملاذا اعرت�ض الكفار على نزول القراآن منجًما ؟ ومب رد اهلل عليهم ؟                         

9.  و�سع العلم�ء مع�يري للتمييز بني مكى القراآن ومدنيه اذكر ثالثة منه� .

 10. اذكر الفرق بني احلديث القد�سى والقراآن الكرمي؟

الأن�شطة والتدريبات 1



اإلسالم عبادة وعمل
الوحدة 

الثالثة

نواجت التعلم :

الطالب  يكون  اأن  يتوقع  الوحدة  نهاية  فى 

قادًرا على اأن :

النبوية  والأح��ادي��ث  القراآنية  الآي��ات  يحفظ  ◈ 

الواردة بالوحدة .                                                      

اللغوية  والرتاكيب  املفردات  معانى  يتعرف  ◈ 

املت�صمنة فى ن�صو�ص الوحدة .

والدرو�ص  والآداب  والقيم  الأحكام  ي�صتنبط  ◈ 

امل�صتفادة الواردة بالوحدة . 

يو�صح اأهمية العمل والإتقان فيه مع بيان بع�ص  ◈ 

الأحكام املتعلقة به .

اإبداعية لبع�ص امل�صكالت احلياتية  يقرتح حلوًل  ◈ 

كالبطالة والت�صول وقطع الطريق وغريها.

القراآنية  لالآيات  احلياتية  التطبيقات  بع�ص  يعطى  ◈ 

والأحاديث النبوية .

وال�صتخارة   ، ال�صت�صقاء  �صالتى  يتعرف  ◈ 

واحلكمة من ت�رشيعهما، والكيفية العملية لهما.

ي�صتنتج جوانب من �صحبة النبى والقتداء بها. ◈ 

مقدمة الوحدة :
فتحها  التى  الأب��واب  اأول  هو  العمل 

طريق  واأف�صل  احلالل،  للك�صب  الإ�صالم 

للح�صول على العي�ص ومطالب احلياة، وعن 

كنوزها،  وت�صتخرج  الأر�ص،  تعمر  طريقه 

طرق  وكل  البطالة  من  املجتمع  يخلو  وبه 

الك�صب غري امل�رشوع . والعمل له �صاأن كبري 

فى حت�صيل املال وحيازته وا�صتثماره لتحقيق 

يكون  فبالعمل  والعدل،  الكفاية  جمتمع 

معدلته،  زيادة  تكون  وبالعمل  الإنتاج، 

وال�صعى  العمل  اإىل  الإ���ص��الم  دع��ا  ولقد 

وح�ص عليهما، ونهى عن البطالة والتعطل 

ونفر منهما، بحيث اأ�صبح حمرما � فى نظر 

اأو  ال�صدفة  على  قائم  ك�صب  كل   � الإ�صالم 

اخلداع...  اأو  الزيف  اأو  التجهيل  اأو  الغرر 

العمل  هو  الإ�صالم  ي�صتهدفه  الذى  والعمل 

ي�صريها  واعية  اإرادة  عن  ال�صادر  املنظم، 

العقل ويوجهها، وعلى ذلك ل يعترب العمل 

اإذا  اإل  اقت�صادية  ملنفعة  منتًجا  ذاته  حد  فى 

اقرتن بالتنظيم .

املهارات :
4� حل امل�صكالت . 2� البحث.        3� التخطيط .   1� الت�صنيف .  

8� التلخي�ص . 7� الإبداع .   6� الربط .  5� ال�صتنتاج .  

دروس الوحدة :

1. االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصاحل .

2. اإلسالم يدعو للعمل.

3.صالة االستسقاء، و صالة االستخارة.

4.الرسول � صاحًبا .
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مقدمة:
ال�صتعداد ليوم القيامة يكون بتقوى اهلل تعاىل واخلوف من غ�صبه وعقابه ومراقبته �صبحانه فى ال�رش والعلن، 

فهو �صبحانه ل تخفى عليه خافية من اأعمالنا؛ لأن اأهل املع�صية واأهل الطاعة ل ي�صتويان فى الدنيا فى �صلوكهم 

واأعمالهم وتفكريهم وفى نظرتهم اإىل احلياة، ول ي�صتويان فى الآخرة عند اهلل يوم القيامة، واأن الفوز لأهل 

الإميان ، والعمل ال�صالح .  

االستعداد ليوم القيامة 
بالعمل الصاحل

الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 
1ـ يحفظ اآليات القرآنية حفًظا متقًنا .

2ـ يعدد صفات أهل اإلميان .
3ــ يوضح معانى املفردات والتراكيب الواردة فى اآليات .

4ـ يشرح النصوص الشرعية شرًحا إجمالّيًا وافًيا .
5ـ يــســتــنــبــط بــعــض اآلداب واألحــــكــــام والـــــــدروس املستفادة 

املتضمنة فى اآليات .

6ـ يــعــطــى بــعــض الــتــطــبــيــقــات احلــيــاتــيــة لــلــنــصــوص الــشــرعــيــة الواردة 
باملوضوع .

7ـ يوضح ضعف اإلنسان أمام قدرة الله تعالى.
8ـ يؤمن بأن القبر أول منازل اآلخرة .

9ـ يعدد بعض العالمات الصغرى ليوم القيامة .
10ـ يـــســـلـــك ســــلــــوًكــــا يـــتـــفـــق ومــــــا تــــدعــــو إلــــيــــه الــــنــــصــــوص الشرعية 

املتضمنة فى املوضوع .

األهداف:

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  
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معانى املفردات والتراكيب :

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   زب  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ 
ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

)احلشر: ١٨ - ٢١( ڱ     ڱ  رب  

االستعداد ليوم القيامة
ال�صتعداد ليوم القيامة يكون بالأعمال ال�صاحلات وهذا من �صفات املوؤمنني ال�صادقني فى اإميانهم، ولقد 

ح�ص اهلل تعاىل عليه بندائه على اأهل الإميان باأن يخافوا ربهم، واأن يحذروا غ�صبه :

معناهاالكلمة

خافوه واتقوا غ�صبه.اتقوا اهلل

ليوم القيامة.لغد

تركوا اأمره، وغفلوا عن ذكره.ن�صوا اهلل

معناهاالكلمة

فلم يقدموا لأنف�صهم خرًيا.فاأن�صاهم اأنف�صهم

العا�صون اخلارجون عن طاعة اهلل.الفا�صقون

مت�صقًقا.مت�صدًعا

نادى اهلل تعاىل فى الآيات الكرمية على املوؤمنني ودعاهم اإىل التقوى والنظر فيما اأعدوه لالآخرة، قال 

تعاىل: زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   رب     اأى : يا من اآمنتم باهللهّ حق الإميان �صونوا 

اأنف�صكم عن كل ما يغ�صبه تعاىل وراقبوه فى ال�رش والعلن، وقفوا عند حدوده فال تتجاوزوها، ولتنظر كل 

نف�ص ماذا ادخرت من اأعمال �صاحلة ليوم القيامة؟ ثم اأو�صاهم بالتقوى موؤكًدا عليها، واأعلمهم اأنه مطلع 

على اأعمالهم، واأنه ل تخفى عليه خافية منها، وهو حميط بها اإحاطة تامة، و�صيحا�صبهم عليها، اإن خرًيا 

فخري، واإن �رشًّا ف�رش. وفى التعبري عن يوم القيامة بالغد اإ�صعار بقربه، واأنه اآٍت ل حمالة .

ثم حذرت الآيات املوؤمنني اأن يكونوا مثل الذين ن�صوا اهلل ، فعاقبهم اهلل باأن اأن�صاهم حظ اأنف�صهم من 

طاعته و�صكره ، ومل يقدموا خرًيا لأنف�صهم، وهذا جزاء اخلارجني عن طاعة اهلل تعاىل، قال تعاىل: زبڦ  

بني  مقارنة  الآيات  عقدت  ثم  رب  چ  چ   ڃڃ  ڃ     چ   ڄ  ڄ  ڃ   ڄ       ڄ  
اأهل الكفر واأهل الإميان، مبينة اأنه :زب  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈرب 

اأى: ل ي�صتوى فى حكم اهلل وفى جزائه؛ اأهل الع�صيان واأهل الطاعة، الأ�صقياء وال�صعداء، اأ�صحاب النار 

واأ�صحاب اجلنة، فى �صلوكهم وفى اأعمالهم، وفى تفكريهم، وفى نظرتهم اإىل احلياة، وفى العاقبة التى 
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ينتهى اإليها كل فريق- اأ�صحاب اجلنة - ب�صبب اإميانهم وعملهم ال�صالح � هم الفائزون فى الدنيا والآخرة 

� عز  الكرمي، وعلو قدره، ولذلك دعانا اهلل  القراآن  املوؤمنني بعظمة  ر اهلل تعاىل  ُيذكِّ الآيات  . وفى ختام 

وجل � اإىل اخل�صوع والتدبر عند ال�صتماع اإىل اآياته، قال تعاىل: زب  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  رب  )احل�رش 18-21( واملعنى : لو اأن 
القراآن الكرمي نزل على جبل خل�صع اجلبل لآياته، وت�صقق من خ�صية ربه؛ خوًفا من عدم القيام بحقه فى 

تعظيم اآياته، وكان الأوىل بابن اآدم اأن يخ�صع قلبه واأن يلني، واأن تخ�صع جوارحه عند �صماعه، وهذه اأمثال 

ي�رشبها اهلل تعاىل لعباده لعلهم يتذكرون ويتعظون.  

ومل تختلف ال�صنة عن القراآن الكرمي فى هذا ال�رشب، بل كانت موؤكدة له فى حث امل�صلم على ال�صتعداد 

ليوم القيامة؛ باغتنام �صبابه، و�صحته، وغناه، وفراغه، وحياته كلها فى طاعة اهلل تعاىل، وتقدمي ما ينفعه يوم 

"اغتنم خم�ًصا قبل خم�ص: �صبابك قبل هرمك، و�صحتك قبل �صقمك،   :� الر�صول  العر�ص على اهلل، قال 

وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �صغلك، وحياتك قبل موتك") رواه احلاكم و�صححه والبيهقى عن ابن عبا�ص( .

وملا كان من طبيعة الإن�صان الغفلة والن�صيان، واأنه قد ين�صغل عن الآخرة وعن ال�صتعداد لها باأمور؛ كالغرور 

بطول الأمل، واتباع الهوى.. فاإن اهلل اأراد اأن يوقظه من غفلته، واأن يذكره ب�صعفه، واأن يلفته اإىل اآثار قدرته 

التى تتجلى اأمام ناظريه كل حلظة وهو غافل عنها، قال تعاىل:  "  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  َ" )الواقعة: 83-

87( ، فهذه الآيات تقيم اأو�صح الأدلة واأكرثها تاأثريا فى النفو�ص، على كمال قدرته تعاىل، وعلى نفاذ م�صيئته 

واإرادته، فهو تعاىل يتحدى الب�رش جميعا اأن يعيدوا الروح اإىل اأحب النا�ص اإليهم، وهم واقفون من حوله وقفة 

احلائر امل�صت�صلم، العاجز عن فعل اأى �صىء  يدفع عن هذا املحت�رش ما فيه من كرب، اأو اأن يوؤخر انتزاع روحه 

من ج�صده، ولو لزمن قليل.. وفى مو�صع اآخر اأمر اهللهّ تعاىل ر�صوله باأن يخرب اليهود الذين يكرهون املوت باأنه 

ل مفر لهم منه مهما حر�صوا على الهروب. قال تعاىل:  "ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ") 

؟ قل  اجلمعة :8( اأي: قل اأيها الر�صول الكرمي لهوؤلء اليهود الذين يكرهون املوت، ويزعمون اأنهم اأحباب اهللهّ

لهم على �صبيل التوبيخ والتبكيت: اإن املوت الذى تكرهونه، وحتر�صون على الفرار منه، ل مهرب لكم منه، 

ول حمي�ص لكم عنه، فهو نازل بكم اإن عاجاًل اأو اآجاًل، ثم جتدون بعد املوت اجلزاء العادل من الذى يعلم ال�رش 

والعالنية، فيجازيكم على اأعمالكم ال�صيئة، مبا ت�صتحقونه من عقاب .
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هل تعلم ؟
1� اأن مفتاح تقدم امل�صلمني الأوائل هو التزامهم مبنهج اهلل تعاىل، والعمل من اأجل الدنيا والآخرة، 

فكان �صعارهم دائًما " اعمل لدنياك كاأنك تعي�ص اأبًدا، واعمل لآخرتك كاأنك متوت غًدا ؟ وهذا 

ما يجب اأن نلتزم به لنفتح اآفاق امل�صتقبل . 

2� اأن نب�ى اهلل نوًحا )�( كان جناًرا ، واأن نبى اهلل داود )�( كان حداًدا ، واأن نب�ى اهلل م�و�ص�ى 

)�( كان راعًيا، واأن نبى اهلل حممًدا  كان تاجًرا، كما عمل برعى الغنم ؟ 

3� اأن من كرث كالمه كرث خطوؤه، ومن كرث خطوؤه قل حياوؤه، ومن طاب من�صوؤه ح�صن مبدوؤه، ومن 

اأخذ كتاًبا يقروؤه واأمت قراءته فقد ذهب ظموؤه.. اإياك وال�صاآمة فى طلب الأمور فتقذفك الرجال 

خلف اأعقابها .

والقرب هو اأول منازل الآخرة، وعلى امل�صلم اأن يوؤمن بذلك ، واأن ي�صتعد له ب�صالح الأعمال، قال تعاىل: "  

ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ") الليل:11(، اأى ل ينفع الإن�صان ماله عند نزول القرب بعد املوت. كما علينا اأن نوؤمن 
بيوم القيامة، الذى ل يعلم موعده اإل اهلل، قال تعاىل: "  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     

جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت")النازعات:42:45 (، وقد خباأه اهلل تعاىل لي�صتعد امل�صلم له بالأعمال 
ال�صاحلات هلل تعاىل، وقد اأخرب النبى عن عالماته فى حديث جربيل، قال فاأخربنى عن ال�صاعة، قال: ما امل�صئول 

عنها باأعلم من ال�صائل؟ قال: فاأخربنى عن اأماراتها، قال: اأن تلد الأمة ربتها، واأن ترى احلفاة العراة رعاء ال�صاء 

يتطاولون فى البنيان )رواه م�صلم ( .
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1ـ اقراأ الآيات الكرمية من �سورة احل�رش من )18-21( ثم �أجب :

اأ. ما معنى املفردات التالية : " اتقوا اهلل " ، " لغد " ، " ن�صوا اهلل " ، "مت�صدعا" ؟

ب . ماذا اأفاد قوله تعاىل:  زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    رب.

ج� . ما الو�صية التى اأو�صى اهلل به عباده املوؤمنني فى الآيات الكرمية ؟ 

د . ما العقاب الذى عاقب به اهلل � تعاىل � الذين تركوا اأوامره ون�صوا ذكره ؟

ه�. "ترك اأوامر اهلل تعاىل، وارتكاب نواهيه، واخلروج عن منهجه؛ فيه العذاب املذل يوم القيامة" اكتب الآية التى 

تتحدث عن ذلك .

و . كيف حثت الآيات املوؤمنني على �رشورة ال�صتعداد ليوم القيامة؟ وباأى �صيء اأمرتهم؟ 

ز. " عقدت الآيات الكرمية مقارنة بني اأهل الكفر واأهل الإميان" ما م�صمون هذه املقارنة ؟ ومن الفائز فيها ؟ وما 

�صبب فوزهم ؟ وفى اأى �صيء ل ي�صتويان ؟

2. قال تعاىل : " فلول اإذا بلغت احللقوم واأنتم حينئذ تنظرون" ... على �صوء هذه الآية و�صح �صعف الإن�صان اأمام 

قدرة اهلل تعاىل.

ڑ  ڑ   ژ    ژ   ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ   ڇ   چ   نث   : تعاىل  قال   .3

ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱمث
اأ. مباذا ذكرنا اهلل فى ختام الآيات ؟

ب. ما واجبنا نحو كتاب اهلل ؟ 

ج�. ما املثل الذى �رشبه اهلل � تعاىل � فى هذه الآيات؟ وملاذا �رشبه ؟

د. ماذا نتعلم من درا�صتنا لهذه الآيات الكرمية ؟

ه�. ما عالمات ال�صاعة ؟ وملاذا خباأ اهلل تعاىل موعد قيامها مع الدليل ملا تذكر ؟ 

4. �سع عالمة )  ( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )( خطاأ اأمام العبارة اخلطاأ فيما يلي:

 اأ . التعبري عن يوم القيامة بالغد اإ�صعار بقربه، واأنه اآٍت ل حمالة .    )   (

)  ب . اأهل املع�صية واأهل الطاعة ي�صتويان فى الدنيا ول ي�صتويان فى الآخرة.   )   

)  ج� .�رشب اهلل الأمثال للنا�ص للتفكر فيها والعمل مبقت�صاها .    )   

 د . للقيامة عالمات كربى فقط .       )   (.

الأن�شطة والتدريبات 1
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اإلسالم يدعو إلى العمل
الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 
1ـ يحفظ حديثا عن العمل .

2ـ يوضح أهمية العمل بالنسبة للفرد واملجتمع .
3ـ يقترح حلوًل لعالج مشكالت البطالة والتسول وقطع الطريق.

4ـ يـــوضـــح كــيــفــيــة مـــحـــاربـــة اإلســـــــالم لــلــمــســألــة مــبــيــنــا خـــطـــورتـــهـــا لغير 
أهلها.

5ـ يتقن عمله جيًدا باعتباره أمانة ومسئولية .
6ـ يستنبط حكم قطع الطريق والوقفات الحتجاجية وغيرها من 

أعمال . 

7ـ يستدل بالنصوص الشرعية على ما يذكر من أحكام .
القرآنية واألحاديث  للنصوص  احلياتية  التطبيقات  بعض  يعطى  8ـ 

النبوية .
ـــــــــدروس املـــســـتـــفـــادة مــــن دراســــــــة هذا  9ـ يــســتــنــتــج أكــــبــــر عــــــدد مــــن ال

املوضوع . 
10ـ يسلك سلوًكا يتفق وما تدعو إليه النصوص الشرعية الواردة 

بالدرس .

األهداف:

مقدمة :
 يدعو الإ�صالم اإىل العمل ويرغب فيه ، وقد وعد اهلل �صبحانه وتعاىل من يح�صنون عملهم بح�صن اجلزاء 

واأنه �صبحانه وتعاىل ل ي�صيع اأجر عامل من ذكر أو أنثى ... لذا يجب علينا أن نتقن أعمالنا وأن تكون خالصة لوجهه سبحانه 

وتعالى.
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أ ـ العمل من الوسائل التى يستعد بها املؤمن للقاء الله تعالى يوم القيامة 

العمل  الإ�صالم  ال�صالح، ولقد احرتم  العمل  القيامة:  يوم  تعاىل  اهلل  للقاء  املرء  بها  ي�صتعد  التى  الأمور  من 

وحث على ح�صن اأدائه، فالعمل يوفر للفرد احتياجاته، ويحفظ عزته وكرامته، ويحميه من ذل ال�صوؤال، وهو 

�صبب فى زيادة ثروة املجتمع ووفرة اإنتاجه، وهو �صبيل اإىل اإحداث التنمية فى خمتلف جمالت املجتمع.. وبهذا 

يت�صح اأن الإ�صالم يكره البطالة فى �صتى �صورها، ويحارب القاعدين عن العمل؛ لأنهم بذلك فقدوا عزتهم 

وكرامتهم. والبطالة من امل�صكالت التى توؤدى اإىل حالة من فقدان الأمن القت�صادى ، فالإن�صان الذى ل يجد 

قوت يومه ويتعر�ص للحرمان واآلم الفقر هو اإن�صان يفتقد لأب�صط مقومات الأمن، و�صدق اهلل تعاىل اإذ يقول: 

زب ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   رب     )قري�ص 4(.

اإ�صافة اإىل اأن البطالة قد تدفع كثرًيا من الأفراد اإىل تعاطى املخدرات للهروب مما ي�صعرون به، اأو للخروج 

مما ي�صابون به من حالت الكتئاب والغرتاب، ف�صاًل عن ممار�صة العنف واجلرمية والتطرف .

اإن الإ�صالم يحث على العمل اأيا كان نوعه ما دام مباًحا، ليق�صى على البطالة مطلًقا، بل جعل العمل عبادة 

يثاب عليها امل�صلم يوم القيامة، فالفرد العامل قريب من اهلل تعاىل، ومثاب على عمله فى الدنيا والآخرة، قال 

تعاىل:  زب ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  رب  ) ال�صورى 26(. 

ب ـ اإلسالم يحارب املسألة ) التسول (: 

ملا كانت امل�صاألة من املذلة التى ل تطاق؛ كان توجيه الر�صول الكرمي لالأن�صاري ال�صائل اإىل الك�صب الطيب 

» اأََما ِفى َبْيِتَك 
َ
ُلُه َفَقال   َي�ْصاأَ

َّ
اِر اأََتى النَِّبي من خالل عمل يحفظ به كرامته، فَعْن اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك اأَنَّ َرُجاًل ِمْن اْلأَْن�صَ

َتاُه ِبِهَما،  ُه، َوَقْعٌب َن�رْشَُب ِفيِه ِمْن امْلَاِء، َقاَل: اْئِتِنى ِبِهَما، َقاَل: َفاأَ ُط َبْع�صَ ُه َوَنْب�صُ ٌء؟ َقاَل : َبَلى ِحْل�ٌص َنْلَب�ُص َبْع�صَ
ْ
�َصي

ى َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل: اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم، َقاَل: َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟  ِ ِبَيِدِه، َوَقاَل: َمْن َي�ْصرَتِ
َفاأََخَذُهَما َر�ُصوُل اهللَّ

 ، اِريَّ اْلأَْن�صَ َواأَْعَطاُهَما  ْرَهَمنْيِ  الدِّ َواأََخَذ  اإِيَّاُه،  َفاأَْعَطاُهَما   ، ِبِدْرَهَمنْيِ اآُخُذُهَما  اأََنا  َرُجٌل:  َقاَل  َثاَلًثا،  اأَْو  َتنْيِ  َمرَّ

ِ ُعوًدا 
دَّ ِفيِه َر�ُصوُل اهللَّ َوَقاَل: ا�ْصرِت ِباأََحِدِهَما َطَعاًما َفاْنِبْذُه اإِىَل اأَْهِلَك، َوا�ْصرَتِ ِباْلآَخِر َقُدوًما َفاأِْتِنى ِبِه، َفاأََتاُه ِبِه، َف�صَ

ُجُل َيْحَتِطُب َوَيِبيُع، َفَجاَء َوَقْد  َة َع�رَشَ َيْوًما، َفَذَهَب الرَّ َرَينََّك َخْم�صَ
ِبَيِدِه، ُثمَّ َقاَل َلُه: اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوِبْع َوَل اأَ

َلُة  يَء امْلَ�ْصاأَ ِ : َهَذا َخرْيٌ َلَك ِمْن اأَْن جَتِ
َها َطَعاًما، َفَقاَل َر�ُصوُل اهللَّ َها َثْوًبا، َوِبَبْع�صِ َة َدَراِهَم، َفا�ْصرَتَى ِبَبْع�صِ اَب َع�رْشَ �صَ

اأَ

ُلُح اإِلَّ ِلَثاَلَثٍة، ِلِذى َفْقٍر ُمْدِقٍع، اأَْو ِلِذى ُغْرٍم ُمْفِظٍع، اأَْو ِلِذى َدٍم  ُنْكَتًة ِفى َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمِة، اإِنَّ امْلَ�ْصاأََلَة َل َت�صْ

ُموِجٍع«   )اأخرجه اأبو داوود وابن ماجه (. 

معانى املفردات والتراكيب :

معناهاالكلمة

مالب�ص قدميةحل�ص

كوب ماءقعب

اتركهانبذه

معناهاالكلمة

فقر �صديدفقر مدقع

دين ل ي�صتطيع �صاحبه اأداءهغرم

من عليه ديةدم موجع
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ب�صخ�صية  النتقال  هو  النبوى  التوجيه  هذا  من  الهدف  اإن 

يعمل  رجل  اإىل  الأُكفهّ  ا�صتجداء  ي�صت�صيغ  رجل  من  الأن�صارى 

هذا  مثل  وفى  كرامته.  بذلك  ويحفظ  بيده،  رزقه  ويك�صب 

املوقف ل يجدي التوجيه ول يغني الإر�صاد.. اإمنا يجدى اأ�صلوب 

اخلربة العملية الذى يعمل فيه الرجل فيقتنع بجدوى العمل، لذا 

جند النبى يختار اخلربة لالأن�صاري، وميهد له ال�صبيل اإليها باختيار 

الأدوات املنا�صبة، وتعيني العمل، وحتديد الوقت.. ثم يقدر لأهله 

ما يقتاتون به حتى ياأتيهم الرجل بغريه . 

ال�صائل  " ؟ قال  بيتك �صيء  " اأما فى  الأن�صارى  النبى  �صاأل 

املاء  فيه  ن�رشب  وقعب  بع�صه،  ونب�صط  بع�صه  نلب�ص  بلى: حل�ص 

" فطلبهما ر�صول اهلل وحملهما بيده، واأقام اأول مزاد علنى فى 
الإ�صالم، قائال: " من ي�صرتى هذين؟ . كما و�صح الر�صول الكرمي 

فى هذا احلديث اأن الإ�صالم يحرتم العمل اأيا كان نوعه، ويرغب فى الأعمال اليدوية واحلرفية ب�صفة خا�صة، 

كال�صناعة والزراعة والتجارة، والتعليم، والتعمري وغري ذلك من الأعمال التى فيها نفع للفرد واملجتمع، ففى 

قوله : " وا�صرت بالآخر قدوما وائتنى به"، وفى و�صعه فى القدوم عوًدا بيده، وفى قوله : " اذهب واحتطب وبع 

ا حث على ال�صعى مع التوكل على اهلل عز وجل،  " ما يدل على �رشف العمل اليدوي، وعلو مكانته، وفيه اأي�صً
ونبذ التواكل، وطرح الأ�صباب، وانتظار النتائج بال عمل، فالتوكل ل يكون اإل بعد العمل والأخذ بالأ�صباب. 

ا � تنبيه على اأهمية مزاولة اأمور العي�ص، وتبادل املنافع بالبيع وال�رشاء، قال تعاىل : زب  ٹ  ٹ  ٹ   وفيه � اأي�صً

ڤ  ڤ  ڍ  رب )البقرة: 275(.  كما بني الر�صول الكرمي خطورة امل�صاألة لغري اأهلها، فامل�صاألة تكون نكتة �صوداء 
فى وجه املرء يوم القيامة؛ بحيث ياأتى ال�صائل مميزا عن غريه بعالمات �صوداء فى وجهه يوم القيامة، وامل�صاألة ل 

ت�صلح اإل لثالثة؛ الفقري الذى الت�صقت يداه بالرتاب كناية عن �صدة فقره، واملدين الذى ل يجد ما ي�صد به دينه، 

و�صاحب الدية الذى ل يجد ما يق�صى به ما عليه من دية. 

وهكذا، عا�ص الأن�صارى فى اخلربة خم�صة ع�رش يوًما، و�صجل جناًحا زاد فيه الدرهم اإىل ع�رشة دراهم، ثم 

قوم الر�صول الكرمي اخلربة التى مر بها، واأمره بال�صتمرار فيها، وحال بينه وبني امل�صاألة، واأر�صده اإىل املواطن 

التى جتوز فيها دون غريها. ونخل�ص من هذا اإىل اأن الإ�صالم يرغب فى اأن يحرتف امل�صلم حرفة تعينه على اإ�صباع 

حاجاته، وحتميه من ذل ال�صوؤال، وتوؤمنه من الفاقة والعوز، فالعمل اأ�صا�ص فى حياة الفرد، وهو كذلك اأ�صا�ص 

فى حياة اجلماعة؛ لأن ثروة الأمة هى اإنتاج عمل اأفرادها، ول �صبيل لزيادة الإنتاج اإل بالعمل فى املجالت 

املختلفة من زراعة و�صناعة وجتارة وتعمري وتعليم وغري ذلك من جمالت ال�صتثمار.

معلومات إثرائية : 
ال�صائل  و�صع  النبى�  اأن  لحظ 

طريقها،  عن  ليتعلم  مبا�رشة  خربة  فى 

ويكت�صب ما يكت�صب بالندماج فيها، 

وقدراته  وحوا�صه  ن�صاطه  وي�صتخدم 

اخلربة  اختار  فقد  منها،  لالإفادة  جميعا 

تنظيمها  ال�صائل، وعمل على  مب�صاركة 

على  حثه  ث��م  فيها،  ال�صري  وترتيب 

فيها،  جناحه  مدى  قوم  ثم  ممار�صتها، 

واأمره بال�صتمرار فيها.
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جـ. إمنا األعمال بالنيات:
�صاأل اأحد طالب ال�صف الأول الثانوى مدر�ص الرتبية الإ�صالمية عن العمل الذى يوؤديه امل�صلم: هل يجازى 

عليه من اهلل تعاىل ؟ فاأجابه املعلم قائال: يا اأبنائى : كل عمل يوؤديه امل�صلم فى دنياه فهو عبادة من العبادات التى 

يكافاأ عليها اأمام اهلل تعاىل يوم القيامة، ب�رشط اأن ي�صحح النية فيه هلل عز وجل، م�صداقا لقوله تعاىل: زب ٱ  ٻ     

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  رب )الزمر:11(  وم�صداًقا لقول الر�صول الكرمي " اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا 

لكل امرئ ما نوى ") متفق عليه(.

نبيه  اآمًرا  تعاىل  قال  يفعله،  عمل  كل  فى  النية  ي�صحح  كان  فقد  والأ�صوة؛  القدوة  اهلل  ر�صول  فى  ولنا   

بذلك: زب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  رب   

)الأنعام:162-163(. وعلى ذلك؛ فال�صانع فى م�صنعه، والتاجر فى متجره، والفالح فى حقله، والطالب فى مدر�صته.. اإذا 

�صحح كل واحد منهم النية باأنه يوؤدى هذا العمل ابتغاء مر�صاة اهلل تعاىل، واأنه يريد بعمله هذا اأن يعف به نف�صه وذريته واأن 

يتجنب مذلة ال�صوؤال، واأنه يريد به النهو�ص بالأمة وتقوية �صوكتها ملواجهة اأعدائها.. فاإن اهلل تعاىل يكافئه على عمله، ويدخل 

عمله فى دائرة العبادات املقبولة. واأردف املعلم يقول : اعلموا يا اأبنائى اأن هناك عالقة بني العمل والعقيدة، ففى اأول العمل 

ي�صحح امل�صلم النية هلل عز وجل، وفى خالل العمل ي�صتعني امل�صلم 

باهلل عز وجل على اأداء هذا العمل على �صورة تر�صى اخلالق عز وجل 

ثم تر�صى �صاحب العمل، وفى اآخر العمل ي�صكر امل�صلم ربه على 

اأن اأكرمه باأداء عمله على الوجه الذى ير�صى اهلل عز وجل وير�صى 

�صاحب العمل وير�صى به نف�صه، وكل هذا من عمل القلوب التى ل 

يطلع عليها اإل اخلالق عز وجل .  

فاأجابه  ؟  املباركة  الأعمال  عن  املعلم  اآخر  طالب  و�صاأل 

املعلم قائاًل : الأعمال املباركة هى التى يبداأ فيها امل�صلم ب� "ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم " لقول الر�صول : " كل عمل ل يبداأ فيه بب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم فهو اأبرت " اأى مقطوع الربكة، لذا ينبغى على 

كل واحد منا قبل اأن ي�رشع فى عمله اأن يذكر ا�صم اهلل تعاىل حتى 

ت�صمله بركة اهلل تعاىل .

د . إتقان العمل :
ثم وا�صل املعلم حديثه عن اإتقان العمل فقال : اإن الإ�صالم رغب فى العمل وفى اإتقانه، وح�ص عليهما، 

واعترب ذلك اأمانة وم�صئولية، قال تعاىل : زب ۈئ   ېئ  ېئ ېئ  ىئ   رب ) النحل:93(، وقال ر�صول اهلل � : 

"اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه "، واإتقان العمل يعنى القيام به كاماًل، وفى هذا توجيه كرمي لختيار 

ركن التفكري :
عما  مب�صئوليته  يلتزم  اأن  امل�صلم  على 

يلتزم  اأن  وعليه  واأفعال،  اأقوال  من  منه  يقع 

مب�صئوليته عن جمتمع امل�صلمني، قال �: " مثل 

القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم 

ا�صتهموا على �صفينة فاأ�صاب بع�صهم اأعالها 

اأ�صفلها  فى  الذين  فكان  اأ�صفلها،  وبع�صهم 

فوقهم،  من  على  مروا  املاء  من  ا�صتقوا  اإذا 

فقالوا: لو اأنا خرقنا فى ن�صيبنا خرًقا، ومل نوؤذ 

هلكوا  اأرادوا  وما  تركوهم  فاإن  فوقنا..  من 

وهلكوا جميعا، واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا 

فى  بال�صف  زمالءك  �صارك   ." جميعا  وجنوا 

جتاه  الجتماعية  م�صئوليتكم  جوانب  حتديد 

م�رشنا احلبيبة . 
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العمل الذى يتالءم وطبيعة الإن�صان وا�صتعداداته وما حباه اهلل تعاىل به من اإمكانات وقدرات، ومالزمته وحماولة 

اإجادته، والعمل على حت�صينه، والإبداع فيه؛ بحيث ي�صبح جزًءا من ذاته، ومتعلقا بحياته اليومية واملعي�صية. اإن 

اإجادة العمل واإتقانه والإبداع فيه تتطلب من املرء اأن يتعرف ذاته، فينتقد ما يقوم به من عمل، بحيث يعرف 

نواحى اجلودة فيه فينميها، ويعرف مواطن ال�صعف فيعمل على اإزالتها اأو اإ�صعافها، حتى ل توؤثر على ح�صن 

عمله وجودته .

اأمام اهلل تعاىل واأمام ر�صوله واملوؤمنني على ح�صن اأعماله، لذا فاإنه من الواجب عليه اأن  وامل�صلم م�صئول 

م�صحوًبا  يكون  واأن  الفرد،  ذات  من  نابًعا  العمل  كان  اإذا  اإل  يتاأتى  ل  وهذا  واإخال�ص،  اأمانة  بكل  يوؤديها 

باملعرفة والعلم والتخطيط اجليد، فالعمل بال علم عمل ارجتايل، والعمل الرجتاىل معر�ص للخطاأ واإعطاء نتائج 

عك�صية. 

هـ . حكم قطع الطرق والوقفات االحتجاجية وتعطيل اإلنتاج :
�صاأل طالب ثالث معلم الرتبية الإ�صالمية عما نراه اليوم من �صلوكيات من �صاأنها تعطيل عجلة الإنتاج كقطع 

للطرق، وما يحدث من وقفات احتجاجية، ومن �رشقات ، ومن اعتداء �صافر على مواطن العمل والإنتاج؛ 

كال�صطو امل�صلح على امل�صت�صفيات وال�رشكات وغري ذلك.. فاأجاب املعلم قائال: على الرغم من اأهمية العمل 

ذلك  كل  توافر  فكلما  والأمن،  العدل  وانت�صار  ال�صتقرار  يلزمه  اأنه  اإل  الأمم؛  وتطور  الإنتاج  لزيادة  واإتقانه 

� من احلماية لالأ�صخا�ص،  � الأمن  اإىل الأمام، ملا يكفله  للدولة؛ كلما �صاعد على تقدم الإنتاج، ودفع عجلته 

وتنظيم ن�صب الت�صخري بينهم، فيعم الطمئنان اإىل جنى ثمار العمل، ومن ثم يقوى الدافع اإىل الإنتاج وزيادته 

�رشقة  للطرق، ومن  قطع  احتجاجية، ومن  الأيام من وقفات  فى هذه  البع�ص  من  ما يحدث  اأما  كما وكيفا. 

الكابالت الكهربائية ومن �صطو م�صلح ... فاإن ذلك يعطل عجلة الإنتاج ، ويرهق القت�صاد، ويجلب الفقر 

والبطالة، ومن ثم ي�صعف الدولة، وهذا ال�صنيع ل ير�صى اهلل عز وجل، وهو من املحرمات التى �صدد الإ�صالم 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    " تعاىل:  قال  عقوبتها، 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں   ں"     ) املائدة:33( . 
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الأن�شطة والتدريبات 2

َما  »اأَ
َ
ُلُه َفَقال   َي�ْصاأَ

َّ
اِر اأََتى النَِّبي نَّ َرُجاًل ِمْن اْلأَْن�صَ 1.اأقراأ حديث الأن�ساري الذى جاء ي�ساأل النبى � " فَعْن اأََن�ِص ْبِن َماِلٍك اأَ

ُه، َوَقْعٌب َن�رْشَُب ِفيِه ِمُن امْلَاِء....." ، ثم اأجب عن الأ�سئلة  ُط َبْع�صَ ُه َوَنْب�صُ ٌء؟ َقاَل : َبَلى ِحْل�ٌص َنْلَب�ُص َبْع�صَ
ْ
ِفى َبْيِتَك �َصي

التالية:

اأ. ما معنى املفردات التالية: " ي�صاأله" ، " حل�ص" ، " قعب " ، " مدقع " ؟

ب. " البطالة من امل�صكالت التى توؤدى اإىل حالة من فقدان الأمن القت�صادى " و�صح ذلك .

ج�. ما قيمة العمل بالن�صبة للفرد، وما اأثر اإتقانه فى النهو�ص ببالدنا ؟

د. اأ�صار احلديث ال�رشيف اإىل اأن النبى اأقام اأول مزاد علنى فى الإ�صالم، و�صح ذلك على �صوء درا�صتك 

للحديث ال�رشيف.

2. " حث الإ�سالم امل�سلم على العمل وال�سعى فى طلب الرزق، فامل�سلم ل يكون عاطال، ول يكون متواكال يطرح الأ�سباب 

وينتظر النتائج بال عمل" و�سح ذلك .

3. ملاذا وجه الر�سول الأن�سارى ال�سائل اإىل عمل �رشيف يكفيه امل�ساألة ؟ 

4. اأباح الإ�سالم امل�ساألة لأ�سخا�ص بعينهم، فمن هوؤلء الأ�سخا�ص؟

5.  ما خطورة ال�سوؤال ؟ ومباذا ميز الر�سول ال�سائل يوم القيامة ؟

6. �سع عالمة )( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )( خطاأ اأمام العبارة اخلطاأ فيما يلي:

)   (  اأ . امل�صاألة ت�صلح للفقري الذى يجد قوت يومه ويقوى على العمل .  

)   (  ب . يحرم قطع الطريق وتعطيل عجلة الإنتاج .    

)    (  ج�. الأعمال املباركة هى التى يخل�ص فيها امل�صلم .   

)    (  د . لي�صت هناك من عالقة بني العمل والعقيدة .    

7. علل ملا ياأتى : 

اأ . العمل ال�رشيف من اأطيب الك�صب .

ب. عدم اتفاق امل�صاألة وعزة امل�صلم وكرامته .

8. ماذا يحدث اإذا :

اأ . اجتهد كل عامل فى الك�صب من عمل يده ؟

ب . اأتقن كل اإن�صان عمله فى املجتمع ؟

9. ما راأيك فيما يلى : 

اأ   . اعتماد بع�ص النا�ص على الت�صول وهم اأ�صحاء ؟

ب . امتناع بع�ص النا�ص عن العمل وخروجهم فى وقفات احتجاجية ؟

ج� . اعتاد طالب على التغيب عن املدر�صة من غري عذر ؟ 

10. اكتب اأكرب عدد من الدرو�ص التى نتعلمها من هذا املو�سوع .
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مقدمة:
ا � ال�صالة: وال�صالة فى الإ�صالم عبادة جليلة،  اأي�صً  � القيامة  التى ي�صتعد امل�صلم بها للقاء ربه يوم  من الأعمال 

ت�صتمل على اأ�رشار بليغة، ل ت�صاركها فيها عبادة اأخرى، لذا عنى الإ�صالم فى الكتاب وال�صنة بها، و�صدد كل الت�صديد 

فى طلبها، وحذر اأعظم التحذير من تركها ، فهى عمود الدين، ومفتاح اجلنة، وخري الأعمال، واأول ما يحا�صب عليه 

املوؤمن يوم القيامة ، كما اأن النبى جعلها الدليل الأول على اللتزام ، وال�صعار الفا�صل بني امل�صلم والكافر،  وال�صالة 

منها ما هو مفرو�ص ، ومنها ما هو م�صنون ، و�صالة ال�صت�صقاء من ال�صلوات امل�صنونة . 

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا علىأن : 

1. يذكر معنى الستسقاء .
2. يستدل على مشروعية صالة الستسقاء .
3. يوضح الكيفية العملية لصالة الستسقاء .

4. يــحــفــظ مـــا ُأثـــــر عـــن الــنــبــى )ملسو هيلع هللا ىلص( مـــن دعـــــوات عند 
الستسقاء.

6. يحفظ ما يقال عند نزول املطر بكثافة .
7ـ يذكر املقصود بصالة الستخارة .

8. يوضح فى أى األمور تكون صالة الستخارة .
9. يستنتج حكم صالة الستخارة .

10. يستدل على مشروعية صالة الستخارة .
11. يصف الكيفية العملية لصالة الستخارة 

األهداف:

صالة االستسقاء وصالة االستخارة 
الدرس 
الثالث
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أواًل ـ صالة االستسقاء

اأ ـ التعريف ب�شالة اال�شت�شقاء وم�شروعيتها:

�صالة ال�صت�صقاء معناها اأن يت�رشع النا�ص اإىل اهلل � بالدعاء اأن يرزقهم املطر عند انقطاعه، وعند حدوث 

اجلدب، و�صدة العط�ص... ومنه قوله تعاىل :زب  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   رب  
)البقرة: ٦٠( ، اأى واذكر اأيها العاقل وقت اأن دعا مو�صى ربه عز وجل اأن يرزق قومه املاء بعد اأن اأ�صابهم العط�ص 

ال�صديد، فاأجاب اهلل تعاىل دعاءه . وفى ال�صحيحني عن اأن�ص بن مالك )ر�صى اهلل عنه( قال : "جاء رجل اإىل 

النبى وهو يخطب يوم اجلمعة فقال : يا ر�صول اهلل، هلك املوا�صى والبهائم من قلة املطر.. فادع اهلل تعاىل اأن 

ينزل الغيث.. فرفع النبى� يديه اإىل ال�صماء وقال: " اللهم اأغثنا . اللهم اأغثنا " فمطروا من جمعة اإىل جمعة، 

اأى فنزل املطر فى احلال وا�صتمر اإىل اجلمعة التالية.. فجاء رجل فقال : يا ر�صول اهلل، تهدمت البيوت � اأى من 

�صدة املطر وتقطعت ال�صبل � اأى الطرق � فرفع النبى يديه وقال : " اللهم حوالينا ل علينا" فاجنابت عن املدينة 

اجنياب الثوب � اأى انك�صفت ال�صحب عن املدينة � فجعلت ال�صماء متطر من حولها ول متطر عليها ")أخرجه 

البخارى(.

ب . كيفية �شالة اال�شت�شقاء: 

ومن  الإمام  يوؤدى  باأن  العيدين،  ك�صالة  ال�صت�صقاء  �صالة 

�صبع تكبريات مع اجلهر  الأوىل  فى  النا�ص ركعتني، يكرب  خلفه 

ال�صافعية  عليه  ما  تكبريات، وهذا  الثانية خم�ص  وفى  بالقراءة، 

ك�صالة  هى   : قالوا  فاإنهم  واملالكية  الأحناف  اأما  واحلنابلة، 

العيدين اإل اأنه ل يكرب فيها تكبريات الزوائد، واإمنا ي�صتغفر اهلل 

تعاىل . وبعد النتهاء من اخلطبتني يت�رشع اجلميع بالدعاء اإىل اهلل 

تنبت  التى  الأمطار  عليهم  ينزل  واأن  الغيث،  يرزقهم  اأن  تعاىل 

املاأثورة  الدعوات  ومن  واحليوان..  الإن�صان  وت�صقى  الزرع، 

فى ال�صت�صقاء قوله : " اللهم ل اإله اإل اأنت، اأنت الغنى ونحن 

قوة  اأنزلت  ما  واجعل  الغيث،  علينا  اأنزل  اللهم  اإليك،  الفقراء 

وبالغا اإىل حني" وقوله � :" اللهم ا�صقنا الغيث ول جتعلنا من 

اأمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة ، وقد  اأنت  اللهم  القانطني ، 

دعوناك فا�صتجب لنا كما وعدتنا" .  

قيم تربوية :
يحتاج امل�صلى فى �صالته اإىل جو 

فى  ليناجيه  ربه،  اإىل  فيه  يخلو  هادئ، 

�صكينة، فمن اأدب امل�صجد احلر�ص على 

فال  للم�صلي،  الهادئ  املناخ  هذا  هيئة 

يجوز الت�صوي�ص عليه باأى �صيء كان، ل 

بالقراآن، ول بالدعاء، ول بال�صتغفار، 

ول بالذكر، وما ورد من رفع ال�صوت 

كان  ال�صالة  بعد  والذكر  وال�صتغفار 

يق�صد به التعليم .
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جـ. من ُي�شتحب اال�شت�شقاء بهم:

وي�صتحب ال�صت�صقاء ب�صحبة اأهل ال�صتقامة ، والعجزة ، وال�صعفاء ، وال�صبيان... فقد ورد اأن عمر بن 

اخلطاب � ا�صت�صقى بالعبا�ص عم النبى وقال : " اللهم اإنا كنا نتو�صل اإليك بنبينا فت�صقينا، واإنا نتو�صل اإليك بعم 

نبيك حممد فا�صقنا " فاأنزل اهلل تعاىل بف�صله وكرمه الأمطار .

ثانًيا صالة االستخارة:
اأ ـ التعريف ب�شالة اال�شتخارة:

من الأعمال التى يتقرب بها امل�صلم اإىل ربه : �صالة ال�صتخارة، وال�صتخارة هى طلب خري الأمرين فى 

الأمور املباحة كالزواج وال�صفر والتجارة، اأما الأمر الواجب اأو املندوب فال ا�صتخارة فيه لأنهما مطلوبان، واأما 

املحرم اأو املكروه فال ا�صتخارة فيهما لأنهما مرتوكان . 

ب ـ حكم �شالة اال�شتخارة ودليلها:

�صالة ال�صتخارة من ال�صلوات امل�صنونة ملن اأراد اأمرا من الأمور املباحة ، والتب�ص عليه وجه اخلري فى هذا 

الأمر املباح؛ حلديث جابر � حيث قال: كان النبى يعلمنا ال�صتخارة فى الأمور كلها ، كما يعلمنا ال�صورة 

به فيرتك  يهتم  باأل  ؛  اأمرا ل�صغره  اأن يحقر  امل�صلم  ينبغى على  البخارى( ، وعلى ذلك فال  القراآن") رواه  من 

ال�صتخارة فيه .

جـ .كيفية �شالة اال�شتخارة:

اأن ي�صلى امل�صلم ركعتني من النوافل فى اأى وقت من النهار اأو الليل -اإل الأوقات التى يحرم التنفل فيها-، 

يقراأ فيهما بعد الفاحتة مبا �صاء من القراآن الكرمي، حيث مل يرد فى القراءة فيهما �صىء خم�صو�ص، ثم يدعو بالدعاء 

املاأثور عن النبى الذى يقول فيه: " اإذا هم اأحدكم بالأمر � الذى يريده � فلريكع ركعتني من غري الفري�صة، ثم 

ليقل:" اللهم اإنى اأ�صتخريك )األتم�ص منك اخلري ( بعلمك، واأ�صتقدرك بقدرتك، واأ�صاألك من ف�صلك العظيم � 

اأن ت�رشح �صدرى ملا فيه اخلري � فاإنك تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت عالم الغيوب. اللهم اإن كنت تعلم 

اأن هذا الأمر )هنا ي�صمى حاجته ( خري ىل فى دينى ومعا�صى وعاقبة اأمري، فاقدره ىل، وي�رشه ىل، ثم بارك ىل 

فيه، واإن كنت تعلم اأن هذا الأمر �رش ىل فى دينى ومعا�صى وعاقبة اأمري، فا�رشفه عنى وا�رشفنى عنه، ثم اأقدر 

ىل اخلري حيث كان، ثم اأر�صنى به" .

وبعد هذا الدعاء ميكن للم�صتخري اأن يفعل ما ين�رشح به �صدره دون اأى تاأثر بهواه .   
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الأن�شطة والتدريبات 3

1ـ ما املق�سود ب�سالة ال�ست�سقاء ؟ ومتى تكون ؟

2ـ ما احلكمة من م�رشوعية �سالة ال�ست�سقاء ؟ 

3ـ ما حكم �سالة ال�ست�سقاء ؟ وما الدليل ال�رشعى على م�رشوعيتها ؟

4ــ �سف الكيفية العملية ل�سالة ال�ست�سقاء .

5ـ علل، ملاذا ي�ستحب اأن يكون ال�ست�سقاء باأهل ال�ستقامة والعجزة وال�سعفاء وال�سبيان ؟

6ـ ماذا يحدث لو اأجدبت ال�سماء ومل ي�سلِّ امل�سلمون �سالة ال�ست�سقاء ؟

7ـ ملاذا �رشع الإ�سالم �سالة ال�ست�سقاء ؟ 

8ـ " من الأعمال التى ي�ستعد امل�سلم بها للقاء ربه يوم القيامة ـ اأي�سا ـ ال�سالة" و�سح ذلك :

9ـ �سع عالمة ) ( اأمام الجابة ال�سحيحة فيما يلى :

)�صالة ال�صت�صقاء تعني: ت�رشع النا�ص اإىل اهلل تعاىل بالدعاء اأن يرزقهم املطر" هذا التعريف : (

ب . خطاأ . اأ . �صحيح .     

د . يحتاج اإىل تكملة .  ج� . يحتاج اإىل تعديل .   

10ـ اكتب فيما يلى ما تعلمته من درا�ستك لهذا املو�سوع .

11ـ ما املق�سود ب�سالة ال�ستخارة؟ وفى اأى الأمور تكون ؟ .

12ـ ما حكم �سالة ال�ستخارة؟ وما دليلها ؟

13ـ �سف الكيفية العملية ل�سالة ال�ستخارة .

14ـ �ُسْق اأكرب عدد من الأدلة على عجز الب�رش اأمام قدرة اهلل تعاىل .

15ـ �سع عالمة )( اأمام الإجابة ال�سحيحة فيما يلى :

اأ � كان النبى )�( يعلمنا ال�صتخارة فى :

الأمور التعبدية . الأمور العقدية .    

الأمور املباح��ة .  الأمور الأخالقية .    

ب � بعد �صالة ال�صتخارة ودعائها يفعل امل�صتخري :

ما ين�رشح به �صدره .  ما ي�صري به عليه ال�صاحلون .   

ما يراه �صاحًلا .  ما يراه منا�صًبا .    

ج� � �صالة ال�صتخارة من ال�صلوات :

الواجب�ة . املفرو�صة .    

املفرو�صة فر�ص كفاية . امل�صنونة .     
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فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

1ـ يتعرف معنى الصحبة .

2ـ يستدل على مشروعية الصحبة .

3ـ يوضح حقوق الصاحب على صاحبه .

4ـ يستنج احتفاء اإلسالم بالصحبة .

5ـ يوضح بعًضا من جوانب صحبة النبى �.

6ـ يقتدى بالرسول � فى تعامله مع أصحابه .

األهداف:

الرسول  � صاحًبا
الدرس 
الرابع

مقدمة : 
يتاأثر الإن�صان باملحيطني به تاأثًرا كبرًيا لذلك دعانا الإ�صالم اإىل اختيار ال�صديق ال�صالح والبعد عن �صديق ال�صوء 

لأن فى �صحبة الخيار جملبة للنفع وفى �صحبة الأ�رشار جملبة لل�رش .
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أ ـ الصحبة وأثرها فى حياة الفرد :
اأثر  اإليه، وتطلعه على �رشك، وال�صحبة بهذا املعنى لها  الأ�صحاب جمع �صاحب، وهو ال�صديق الذى تطمئن 

عميق فى توجيه النف�ص والعقل، ولها نتائج مهمة فيما ي�صيب اجلماعة كلها من تقدم اأو تاأخر، ومن قلق اأو اطمئنان.. 

وال�صحبة ال�صاحلة من اأكرب العوامل فى تكوين �صخ�صية الفرد، واإعداده النف�صى واخللقي، فبها يكت�صب امل�صلم ما 

ينمى �صخ�صيته من روحانية م�رشقة، وعلم نافع ، واأدب �صام ، واأخالق قومية ، وال�صحبة اإن بدت ومنت نبيلة خال�صة 

تقبلها اهلل وبارك فيها، واإن كانت رخي�صة مهينة ردها فى وجوه اأ�صحابها، قال تعاىل: زب ڱ  ڱ   ں  

ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب )الزخرف:67( .ولل�صحبة حقوق منها : 

• املعاونة على اخلري وجتنب املعاونة على ال�رش .

• الأمانة وعدم اخليانة، فال�صاحب يعرف �رش �صاحبه، 
ومن ثم ميكنه اإذاعته.

ب ـ احتفاء اإلسالم بالصحبة :
من  ب�صياج  واأحاطها  بال�صحبة،  احتفى  الإ�صالم  اإن 

تعاليمه واأوامره، وعمل على اإ�صاعتها بني اأبنائه، واإقامتها 

على اأوا�رش من املودة واملحبة، ولقد �رشب ر�صول اهلل املثل 

اإقامة  ال�صحبة  بهذه  حتققت  حيث  لأ�صحابه،  �صحبته  فى 

املجتمع الفا�صل، الذى كان حلم املفكرين، واأمنية الفال�صفة 

منذ القدم، واأثرت �صحبته فى نفو�صهم، واأحدثت حتول فى 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   تعاىل:زب  قال  واقعهم، 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
 .)40 )التوبة  رب  ۈئ    ۆئ   ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائائ    ى   ى   ې  

وبذلك ا�صتحقوا بذلك مدح اهلل تعاىل لهم حني قال :  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  رب  )الأحزاب:23(.
جـ ـ الرسول القدوة فى صحبته ألصحابه

ما زالت الأجيال امل�صلمة يرون فى �صحبته لأ�صحابه القدوة ال�صاحلة فى العبادة والأخالق، وال�صجاعة 

والثبات، والعزم وامل�صاء، والتعاطف والإيثار، واجلهاد ونيل ال�صهادة ، ومازال ال�صباب فى �صحبتهم � فى كل 

ع�رش � ي�صتقون من معني ف�صائله وي�صت�صيئون بنور مكارمه، وينهجون فى الرتبية نهجه، وي�صريون فى بناء املجد 

�صريه . فعلى ال�صاحب اأن يهتم باأمر �صاحبه، وُيعنى ب�صاأنه، ويتفقد اأموره، وير�صده اإىل اأقوم ال�صبل ، ويقف 

من القيم اإلسالمية :
ال�رشيعة  ف��ى  الثابتة  الأ���ص��ول  م��ن 

 � اهلل  ر�صول  اأ�صحاب  حمبة  الإ�صالمية: 

والرت�صى عنهم، وال�صتغفار لهم، والعتقاد 

اأنهم اأف�صل الأمة بعد ر�صول اهلل �  وذكرهم 

باخلري، وترك اخلو�ص فيما ح�صل بينهم من 

عنهم،  ور�صى  تعاىل  اهلل  اأحبهم  فقد  الفنت، 

واأثنى عليهم فى كتابه، واأحبهم الر�صول � 

ونهى عن �صبهم، والتعر�ص لهم بالأذى .
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بجواره اإن حل به مكروه، اأو نزلت به نازلة، قال تعاىل :  

ې   ې    ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ        ٴۇ   ۈ   زب 
ې  ې  رب  ) احلجرات:10(. 

وقال النبى� : " مثل املوؤمنني فى توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم مثل اجل�صد الواحد اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى 

اأخو  "امل�صلم   : وقال  واحلمى"  بال�صهر  الأع�صاء  �صائر  له 

امل�صلم، ل يظلمه ول  يخذله ول يحقره، بح�صب امرئ 

امل�صلم  امل�صلم على  امل�صلم، كل  اأخاه   يحقر  اأن  ال�رش  من 

حرام، دمه وماله وعر�صه " ) رواه اأ�صحاب ال�صنن(. 

د ـ جوانب من صحبته ألصحابه:
بال�صوؤال  لهم  وتعهده  وال�رشاب،  الطعام  فى  لهم  تقدميه  لأ�صحابه:   � �صحبته  فى  القدوة  جوانب  من 

عنهم، وتفقد اأحوالهم، وزيارة مري�صهم، والذود عن �صعيفهم، والدعاء لهم اإذا طلب اأحد منه ذلك واإذا مل 

يطلب، وتقدميه لأهل الف�صل منهم، ومن ذلك اعرتافه بف�صل اأبى بكر ال�صديق، قال : "ما لأحد عندنا يد اإل 

وقد كافاأناه بها، ما خال اأبا بكر فاإن له عندنا يدا يكافئه اهلل تعاىل بها يوم القيامة، وما نفعنى مال اأحد ما نفعنى 

اأبا بكر خلياًل، ولكن �صاحبكم خليل اهلل" . ومن جوانب  مال اأبى بكر، ولو كنت متخًذا خلياًل لتخذت 

القدوة فى �صحبته لأ�صحابه: الرحمة بهم، ومن ذلك : رف�ص م�صاركته ال�صعيف واملري�ص فى القتال، فعندما 

طلب عبد اهلل بن عمر فى غزوة اأحد اأن ينتظم فى �صفوف املقاتلني وكانت �صنه اأربع ع�رشة �صنة، مل ي�صمح له 

ر�صول اهلل ل�صغر �صنه، فلما كانت غزوة الأحزاب وكانت �صنه خم�ص ع�رشة �صنة وا�صتد عوده، اأجازه و�صمح 

اأنه كان يهدئ من روعهم ، ومن ذلك ما فعله  اأن يكون بني املقاتلني، ومن جوانب القدوة فى �صحبته؛  له 

مع اأبى بكر ال�صديق فى الغار عندما اقرتب امل�رشكون من الغار، وعندما ارتعدت فرائ�ص ال�صديق خوفا على 

ر�صول اهلل، فالتفت اإليه الر�صول مهدئا من روعه وقائال له: "يا اأبا بكر، ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما" ) اأخرجه 

ال�صيخان(، ومن جوانب القدوة � كذلك � م�صاركته اإياهم العمل، وعدم التعاىل عليهم، فقد ا�صرتاك معهم فى 

فى  للت�صاور  امل�صلمني  الدين، ومكاًنا لجتماع  لتعليم  والعبادة، ومدر�صة  لل�صالة  ا  مقرَّ ليكون  بناء م�صجده، 

اأمورهم وحل م�صكالتهم كما �صاركهم فى حفر اخلندق. كما �صارك اأ�صحابه فى اإعداد الطعام، فعندما وزع 

 جمع احلطب( .
َّ
ال�صحابة العمل عليهم وقالوا نكفيك العمل، رف�ص ذلك وقال : )وعلي

وقد تاأ�صى به �صحابته � الذين ت�رشفوا ب�صحبته، وتخرجوا من مدر�صته، واكت�صبوا من اأف�صل الأخالق 

واأجمل اخل�صال وال�صفات.. وعلينا يا اأبنائى اأن نتاأ�صى باأ�صحاب القدوة فى التاريخ، واأولهم �صاحب القدوة 

الب�رشية، والن�صج  العبقريات  الذى �صما على كل  الب�رشية حممد بن عبد اهلل )�صلوات اهلل عليه(  الأول ر�صول 

مواقفهم  فى  باأ�صحابه  نتاأ�صى  اأن  وعلينا-كذلك-  والن�صور،  البعث  يوم  اإىل  اآدم  لدن  من  الكامل  الإن�صانى 

البطولية الرائعة.  

نصائح تربوية :
اإذا   : له  فقال  ابنه  احلكماء  اأحد  اأو�صى 

جهلت فا�صاأل، واإذا اأ�صاأت فاندم، واإذا ندمت 

واإذا  فاكتم،  اأحد  على  اأف�صلت  واإذا  فاأقلع، 

العرب  فاإن  والعجلة  واإياك  فا�صدق،  حدثت 

كانت تكنيها اأم الندامة، وا�صتكرث من احل�صنات، 

اأ�صدقاءك بعناية، لأن  واحذر املعا�صي، واخرت 

الأخيار كان خريهم، ومن �صادق  من �صادق 

الأ�رشار كان �رشهم، واعلم اأن اأ�صعف النا�ص من 

�صعف عن كتمان �رشه، واأقواهم من قوى على 

غ�صبه، واأ�صربهم من اأ�رش فاقته .  
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الأن�شطة والتدريبات 4

1. ما املق�سود بال�سحبة ؟ وما حقوق ال�ساحب على �ساحبه ؟

2. ما الأدلة على م�رشوعية ال�سحبة .

3. " ال�سديق العظيم قد يقود �ساحبه اإىل النجاح فى الدنيا والفالح فى الآخرة " و�سح كيف يتحقق ذلك مدعما اإجابتك 

باأمثلة من جوانب القدوة فى �سحبته لأ�سحابه ؟

4. كيف تختار �ساحبك ؟ وما واجبك نحوه ؟ 

5. �سع عالمة )  ( اأمام العبارة ال�سحيحة فيما يلى :

)   (  اأ � الأجيال امل�صلمة يرون فى �صحبته � لأ�صحابه القدوة ال�صاحلة فى العبادة والأخالق . 

)   (  ب � نهى الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص عن م�صاحبة الأخ ال�صيئ اأو القريب الفا�صد .    

)   (  ج� � �صارك النبى  اأ�صحابه فى العمل فى مواقف كثرية .     

6. ماذا يحدث اإذا :

اأ � �صاحب املرء اإن�صاًنا فا�صًدا ؟

ب � خان ال�صاحب �صاحبه ؟

7. اخرت الإجابة ال�سحيحة بو�سع عالمة )( اأمامها فيما يلى :

اأ � حققت �صحبة الر�صول لأ�صحابه :

� حتوًل فى واقع حياتهم املعي�ص .

� اإقامة املجتم���ع الفا�صل .

� مدح اهلل تعاىل لهم فى كتابه .

� جميع ما �صبق �صواب .

ب � ن�صتنتج من قوله  : " املوؤمن الذى يخالط النا�ص وي�صرب على اأذاهم خري من الذى يخالط النا�ص ول ي�صرب على 

اأذاهم " :

ع واأُلْفة ل دين ُعْزلة وا�صتيحا�ص . � اأن الإ�صالم دين جَتمُّ

� وجوب خمالطة النا�ص وال�صرب على اأذاهم .

� حرمة هجر النا�ص والعزلة عنهم .

� ل �صىء مما �صبق �صواب .

8. ماذا نتعلم من درا�ستنا لهذا املو�سوع ؟



كتاب الأن�شطة والتدريبات





إيمان وإحسان
الوحدة 

إيمان وإحساناألولى
الوحدة 

األولى

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة األولى

الصف   األول  الثانوى
الفصل الدراسى األول

مقدمة :

األدلة الكونية على وجود الله :

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ٹ ٹ 

ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      

) احلشر: ٢٢ - ٢٤(  ۈئ       ېئ   ېئ      

القدوس : املنزه عن كل نقص .    البارئ : املبدع الذى يوجد األشياء من العدم .

الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

الوحدة األولى
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول

الدرس 
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

مقدمة :

الوحدة األولى
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول

الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

الوحدة األولى
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول

الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

مقدمة :
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�أقم م�سابقة مع بع�ض زملئك للإجابة عن الأ�سئلة املوجودة باجلدول التاىل  :

ميكن للمت�سابقني ال�ستعانة باحلا�سب الآىل ، اأو املعجم املفهر�ض لألفاظ القراآن الكرمي املوجود مبكتبة املدر�سة .

اإلميان باهلل الواحد األحد الدرس 
األول

 اإلنسان يؤمن بالله � وبأسمائه احلسنى ، وصفاته  ◈
العلى؛ ألنه الذى خلقنا وخلق الكون كله 0

 م����ن ص���ف���ات ال���ك���م���ال ال���ت���ى ي���ج���ب ع���ل���ى ك����ل م���ؤم���ن أن  ◈
يعتقد ث��ب��وت��ه��ا ل��ل��ه � ال��وح��دان��ي��ة وال���وج���ود وال��ق��درة 
ل��ل��ه  ال����ك����م����ال واجل���������ال  إل������خ ص����ف����ات  واإلرادة  000 

الواحد القهار 0

 القرآن الكرمي أثبت وحدانية الله وقدرته وإرادت��ه فى كثير  ◈
من آياته 0

 كل ما فى الكون يؤكد أن الله � واحد ال شريك له وال  ◈
ولد 0

تذكر أن:

الإجابةال�س�ؤال

عدد مرات لفظ اجلالة ) الله ( � فى القرآن الكرمي

عدد مرات تكرار اسم محمد�  فى القرآن الكرمي

عدد مرات تكرار زب     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ    رب فى آيات القرآن الكرمي

فى كم موضع فى القرآن الكرمي جاء اإلحسان بالوالدين بعد عبادة الله � ؟

ن�ساط1

ن�ساط2

اذهب اإىل املكتبة وابحث فى املعجم املفهر�ض لألفاظ  القراآن الكرمي ، اأو ا�ستعن باحلا�سب الآىل فى الدخول على 

ـُ�سمَّ به خملوق قط . �سبكة املعلومات )الإنرتنت (  لتعرف ا�سًما من اأ�سماء رب العزة مل ي

) ميكنك اأن تتعاون مع زميلك فى البحث (
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تخيل اأن هناك �سفينة ولها اأكرث من قائد لقيادتها .  فما امل�سري الذى ينتظرها ؟ 

...................................................................................................................................................

.................................................ترتيب السورة فى القرآن

.................................................عدد اآليات

.................................................عدد الكلمات

.................................................عدد احلروف

.................................................اجلزء

.................................................احلزب

قال اهلل �سبحانه وتعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   رب

) اأ ( - معنى  اأحـــد  : .......................................................

معنى  ال�سمد : .......................................................

ـُـًوا : ....................................................... ـُف معنى  ك

)ب( - هل هذه ال�سورة من الأدلة النقلية / العقلية و�سح.

ن�ساط3

ن�ساط4

ن�ساط5

ن�ساط6

ن�ساط7

اقراأ �سورة الإخل�ض قراءة متاأنية ثم املأ الفراغات املوجودة باجلدول التاىل :

 الإميان باهلل  � ُيك�سب �ساحبه ال�سجاعة والثقة وينزع من قلبه الياأ�ض واخلوف ؛ ناق�ض هذه العبارة فى �سوء 

فهمك ال�سحيح للإميان .

ماذا يحدث لو كان هناك اأكرث من اإله  ) حا�سا هلل ( ؟

................................................................................................................................................... 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ   زب  ٹ ٹ    

ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ  گ        گ  ڳرب)الأحقاف: ١٥ - ١٦(.

فى الآيتني ال�سابقتني يو�سينا املوىل � بالإح�سان اإىل الولدين ؛ تاأمل الآيتني جيدا ثم اكتب املطلوب ولك اأن 

ت�ستعني مبكتبة املدر�سة اأو احلا�سب الآىل :

) اأ( بع�ض ف�سل الوالدين .

............................................................................................................................................

الدرس  بـر الوالدين
الثانى

 ال��ب��ر ب��ال��وال��ن واإلح���س���ان إل��ي��ه��م��ا ق��د اق��ت��رن ب��ع��ب��ادة الله  ◈
� ف���ى أرب�����ع س����ور م���ن س����ور ال���ق���رآن ال���ك���رمي وه����ى : 
البقرة اآلية ) 83 ( ، النساء اآلية ) 36 ( ، األنعام 

اآلية ) 151 ( ، اإلسراء اآلية ) 23 ( 0
البر بالوالدين يفيد صاحبه فى الدنيا برضا الرب فيقبل  ◈

دع������اءه ، وب��س��ع��ة ال��ع��ي��ش وال���ب���رك���ة ف���ى ال��ص��ح��ة وامل����ال 
والولد وفى اآلخرة تكون اجلنة مكافأة له 0

عقوق الوالدين واإلس��اءة إليهما بالقول أو الفعل قد اقترن  ◈
بالشرك بالله � فى كثير من أح��ادي��ث النبى � ونهى 

الله � عنه : زب  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے   ۓ   رب، وذلك لبشاعته ، وأن مقترفه 

سيعاقبه الله � فى الدنيا واآلخرة 0

تذكر أن :

عن اأبي هريرة � قال : جاء رجل اإىل ر�سول اهلل �  فقال : يا ر�سول اهلل من اأحق النا�ض بح�سن �سحابتى؟ 

قال :" اأمك " ، قال : ثم من ؟  قال :  ..... قال : ثم من؟  قال : ..... قال : ثم من؟  قال : ..... "

حدد النبى �  لل�سائل اأربعة هم اأحق النا�ض بح�سن �سحبته ؛ اكتب الثلثة الباقني بعد الأم الأوىل.

عندما اأ�سلم �سعد بن اأبى وقا�ض امتنعت اأمه عن الطعام حتى يعود لعبادة الأ�سنام ، وحّملته وزرها اإن ماتت، 

املدر�سة   مبكتبة  املوجودة  النبوية  ال�سرية  فى كتب  ابحث  ؟  مكانه  لو كنت  اأنت  تفعل  وماذا  ؟  كان جوابه  فماذا 

واأجب.

..................................................................................................................................................

ن�ساط1

ن�ساط2

ن�ساط3
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)ب( واجب الأبناء نحو الوالدين . 

............................................................................................................................................

)حـ( اجلزاء الذى اأعده اهلل � ملن اأح�سنوا اإىل والديهم .

............................................................................................................................................

ن�ساط4

ن�ساط5

ن�ساط6

اأو  العاقني لوالديهم ،  الوالدين معتمًدا على ما تراه فى املجتمع من بع�ض الأبناء   اكتب ق�سة تبني جزاء عقوق 

البحث فى كتب الق�س�ض املوجودة باملكتبة .

تخري ال�سواب مما بني الأقوا�ض معلًل �سبب اختيارك :

) اأ ( وجدت زميلني لك ي�سبان والدى بع�سهما على �سبيل املداعبة ؛ فهل.. 

) تتجنبهما   ـــ تن�سحهما ـــ ت�ساركهما  (  ؟

............................................................................................................................................

)ب( علمت اأن اأحد اأقاربك ل يود والديه ول يربهما لفقرهما .  فهل  ... 

 ) تتجنبه وحتتقره ـــ تن�سحه باأن يربهما ــ تف�سحه اأمام النا�ض ( ؟

............................................................................................................................................

) حـ ( بر الوالدين يكون فى 

 ) حياتهما فقط ــ بعد مماتهما ــ هما معا ( 

............................................................................................................................................

قال اهلل تعاىل فى �سورة الإ�رساء : زب  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    رب
ا حتت ال�سواب مما بني الأقوا�ض فيما ياأتى :  ) ا ( �سع خطًّ

1 ــ كلمة " اأف " تدل على : ) الت�سجر ــ الطاعة ــ الفرح ( 

2 ــ كلمة " تنهرهما " معناها : ) ت�رسبهما ــ ت�سبهما ــ تزجرهما (

)ب( اكتب مع ال�سبط بال�سكل اإىل قوله تعاىل :زبی  ی  جئ  حئ  مئ      رب

)حـ( علل  : احلكمة من جمىء الإح�سان اإىل الوالدين بعد عبادة اهلل � .
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دعا الإ�سلم الأبناء  اإىل مراعاة حقوق الوالدين ، كما دعا الآباء اإىل مراعاة حقوق الأبناء ؛ املأ اجلدول التاىل :

من حق�ق الآباء على الأبناءمن حق�ق الأبناء على الآباء

�ساألك �ساب فى مثل �سنك ال�سوؤال التاىل : اأَِبى َعَلى غري دين الإ�سلم ؛ فهل له على حقوق ؟ فماذا تقول له ؟

............................................................................................................................................

ن�ساط7

ن�ساط8

ن�ساط9

ن�ساط10

ن�ساط11

 قال ر�سول اهلل � : “األ اأنبئكم باأكرب الكبائر: الإ�رساك باهلل، وعقوق الوالدين. "

ا حتت ال�سواب فيما بني القو�سني فيما ياأتى : ) ا ( �سع خطًّ

1 ــ  املراد بالكبائر : ) كبار ال�سن ــ الذنوب الكبرية ــ الأفعال الكبرية ( 

2 ــ  املق�سود بعقوق الوالدين : ) الإ�ساءة اإليهما ــ الإح�سان اإليهما ــ تلبية اأوامرهما ( 

)ب( هذا احلديث يدخل فى باب : ) الرتهيب ــ الرتغيب ــ هما مًعا ( 

مب تن�سح كلًّ من :

1 ــ الزملء الذين ي�سبون بع�سهم بالأب اأو الأم كنوع من املداعبة ؟

2 ــ الذين يتباهون باأنهم ل ي�سمعون كلم والديهم لأنهم اأ�سبحوا كباًرا؟ 

 3 ــ الذين ينهرون والديهم كلما ن�سحوهم بالجتهاد فى املذاكرة ؟

لعقوق الوالدين اآثار �سيئة على مرتكب العقوق ، وهذه الآثار منها ماهو موؤجل اإىل يوم القيامة ، ومنها ما 

يعجله اهلل � لفاعله فى الدنيا . اكتب حمذًرا زملءك من جزاء العاق لوالديه فى الدنيا والآخرة .

............................................................................................................................................
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الدرس  النظــــــافة من اإلميان
الثالث

 النظ������افة من اإلمي��ان  وقال رسول الله � " الطهور نصف  ◈
اإلميان 0

 ال��ط��ه��ارة ف���رض دي��ن��ى ، وواج����ب اج��ت��م��اع��ى ، ووق��اي��ة ضد  ◈
األمراض 0

 النظافة ف��ى اإلس���ام ليست ه��ى النظافة احلسية م��ن طهارة  ◈
اجلسد وامللبس واملكان والبيئة فقط ؛ بل النظافة الروحية 
والنفسية وتتحقق بطهارة القلوب من الشرور والغل واحلقد 
واحل�����س�����د وال�����ي�����أس وال�����ت�����ش�����اؤم وال����ب����غ����ض ، وط�����ه�����ارة ال���ع���ق���ول 

م���ن ال���ش���رك واجل���ه���ل واألف����ك����ار ال���ه���دام���ة ، واألق�����اوي�����ل ال��ب��اط��ل��ة 
، وت���ردي���د األخ���ب���ار امل��غ��رض��ة ، وت���ردي���د اإلش���اع���ات ال��ك��اذب��ة 
000 وطهارة اللسان من الكذب والسب واللعن ، والغيبة 
والنميمة  ، وط��ه��ارة اجل����وارح وصيانتها ع��ن ك��ل م��ا يغضب 

الله  � 0
 اإلسام يربى أبناءه على نظافة القلب واللسان واليد وجميع  ◈

اجلوارح 0

تذكر أن :

ن�ساط1

ن�ساط2

مب�ساركة  زملئك يف جماعة ال�سحافة باملدر�سة اكتب مقاًل بعنوان : النظافة عبادة ووقاية من الأمرا�ض ، 

ا له فيما يلى. وعنوان التقدم والرقى ، ثم اكتب ملخ�سً

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 قال اأحد الزملء اإن الو�سوء طهارة ج�سدية فقط ؛ �سحح له خطاأه ،  ميكنك الرجوع اإىل كتب الفقه والعبادات 

مبكتبة املدر�سة.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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املأ اجلدول التاىل لتو�سح اأن اأعمال الو�سوء تقى من الأمرا�ض :

يقى من :غسل اليدين  

متنع مرض :املضمضة

تطهير من :االستنشاق

مينع األمراض اجللدية مثل :غسل الوجه

وقاية من األمراض :غسل الرجلن

ن�ساط4

ن�ساط5

ن�ساط6

ن�ساط7

اأعد مقاًل ل�سحيفة املدر�سة بعنوان : " النظافة فى الإ�سلم هى نوع من اأنواع الطب الوقائى " م�ستعيًنا مبا جاء على 

الإنرتنت ، اأو مكتبة املدر�سة . وخل�سه فيما يلى :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

اأكد الأطباء على اأن الأمرا�ض املعدية تنتقل عن طريق الفم والأيدى امللوثة باجلراثيم ؛ اذكر اأربعة من هذه الأمرا�ض 

م�ستعيًنا باحلا�سب الآىل .

الطهارة فى الإ�سلم ت�سمل اجلانب احل�سى ويتمثل فى :

)ب( ............................................................... ) ا ( ...................................................  

) د ( ............................................................... )حـ( ..................................................  

اأعلنت املدر�سة عن تنظيم اأ�سبوع للنظافة ؛ �سارك زملءك فى كتابة مقالت عن : 

) ا (  نظافة املكان  كما اأمرنا الإ�سلم .  

)ب(  نظافة الل�سان كما اأر�سدنا النبى � .

ن�ساط3
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ن�ساط10

ن�ساط8

اجلانب املعنوى للطهارة فى الإ�سلم يتمثل فى :

) ا ( .........................................................................  

)ب( ........................................................................

)حـ( ........................................................................  

) د ( ........................................................................

 قال ر�سول اهلل � عندما مرَّ بقربين: "  اإنهما يعذبان وما  يعذبان فى كبري ، اأما هذا فكان ل ي�ستنزه من البول، 

واأما هذا فكان مي�سى بالنميمة "

) ا ( ف�رس معنى : " ي�ستنزه من بوله " ، "النميمة ".

)ب( هل يجوز ال�ستنجاء باملناديل الورقية فى حالة عدم وجود املاء ؟

)حـ( املأ الفراغني الآتيني :

1 ــ الطهارة احل�سية التى دعا اإليها احلديث ال�رسيف هى : .........................................

2 ــ الطهارة املعنوية التى دعا اإليها احلديث ال�رسيف هى : .........................................

ن�ساط9

 روى اأبو اأمامة اأن النبى � قال: " اإذا تو�ساأ الرجل امل�سلم خرجت ذنوبه ........................ "

) ا ( اكتب بقية احلديث ال�رسيف .

)ب( هل ي�سع هذا احلديث ال�رسيف اأعمال الو�سوء  �سمن اأعمال الطهارة احل�سية اأم املعنوية ، اأم هما مًعا ؟
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ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   : تعاىل  اهلل  قال 

ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  رب املائدة: ٦ 
حددت الآية الكرمية اأنواًعا من الطهارة ل ت�سح ال�سلة اإل بها ؛ اذكرها.

ن�ساط11

ن�ساط12

ڎ   ڌ  ڌ    ڍ   ڇ  ڍ   ڇ  ڇ   ڇ    چ  چ  چ   چ   زب   : تعاىل  اهلل  قال 

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  رب النحل: ٩٠ 

) ا ( ابحث فى امل�سحف املي�رس عن معنى الكلمات الآتية واكتبها اأمامها :

الفح�ساء : ................................    املنكر : ................................   البغى : ................................

)ب( فى الآية الكرمية دعوة لطهارة القلب والل�سان.

تتمثل طهارة القلب فى : ......................................................................

تتمثل طهارة الل�سان فى : .....................................................................

)حـ(  فى الآية الكرمية اأوامر ونواٍه ؛ حددها مبينا اأثرها على الفرد واملجتمع .

.........................................................................................................................................
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ا  ـً الرســـول �أبـ
الدرس 
الرابع

 الرسول � هو القدوة احلسنة التى يقتدى به كل مسلم  ◈
ف����ى ص���ف���ات���ه وأف���ع���ال���ه وأق�����وال�����ه زب وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ       ىئ  ىئ  

ىئ  ی      ی  ی  ی     رب
��ا ف��ى ط��ف��ول��ت��ه وش��ب��اب��ه ق��ب��ل البعثة  ◈  ال���رس���ول � ك���ان م��ث��ال��يَّ

وبعدها ، وكان يلقب بالصادق األمن قبل بعثته ، وكان 
يتمتع بثقة اجل��م��ي��ع حلكمته وأخ��اق��ه احل��م��ي��دة ، وال��دل��ي��ل 

على ذلك : 
- حت��ك��ي��م��ه ف����ى رف�����ع احل����ج����ر األس��������ود ع���ن���دم���ا ك��ان��ت 

قريش تعيد بناء البيت احلرام 0

- اشتراكه فى حلف الفضول الذى انعقد لنصرة املظلوم 0

 رس����ول ال��ل��ه � ك����ان ي����رى أن����ه إذا ك����ان ال��ل��ه � ق���د أم����ر ب��ال��ب��ر  ◈
بالوالدين واإلحسان إليهما ؛ فإنه من الواجب على اآلباء أن 
ي��ح��رص��وا ع��ل��ى ح��س��ن ت��رب��ي��ة األب���ن���اء ، وأن ي��ع��دل��وا ب��ن أبنائهم 

حتى ال يتسلل البغض والكراهية إلى بعض األبناء 0

 احل����ب األب�����وى ع��ن��د ال���رس���ول � ورح��م��ت��ه ب���األط���ف���ال ق���د ام��ت��د  ◈
م��ن أب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه إل��ى األح��ف��اد ، ث��م إل��ى أب��ن��اء املسلمن وغير 
املسلمن زب ک  ک  گ         گ  گ    رب  

تذكر أن:

ن�ساط1

ن�ساط2

ن�ساط3

اأكمل الفراغات فى العبارات الآتية مبا هو منا�سب :

ــ قبلت قري�ض بتحكيم حممد بن عبد اهلل لأنه ا�ستهر بينهم بـ ...........................

ــ احلكم الذى حكم به ر�سول اهلل � فى م�سكلة احلجر الأ�سود يدل على ...........................

ــ من اأهم اآثار حكم ر�سول اهلل � فى م�سكلة احلجر الأ�سود على اأهل مكة اأنه ...........................

اخرت ا�سًما حللف الف�سول يعرب عن م�سمونه واكتبه فى امل�ستطيل .

 الذى دعا اإىل هذا احللف هو   ...................  ) اأكمل مكان النقط (.
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باجلدول التاىل اأ�سماء اأولد النبى � اكتب ا�سم اأم كل ولد اأمامه ؛ ميكنك ال�ستعانة  مبكتبة املدر�سة اأو احلا�سب 

الآىل :

الأمال�سمالأمال�سم

القاسمعبد الله
زينبإبراهيم
أم كلثومرقية

فاطم������ة

ن�ساط4

ن�ساط5

ن�ساط6

ن�ساط7

ن�ساط8

 ا�سرتك ر�سول اهلل � فى هذا احللف و�سنه ................... عاًما ؛ اأكمل مكان النقط.

اكتب مقاًل عن حقوق املراأة فى الإ�سلم م�ستعيًنا مبكتبة املدر�سة اأو احلا�سب الآىل .

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 يدعى بع�ض اأعداء الإ�سلم باأن الإ�سلم يف�سل البنني على البنات ؛ واملطلوب اأن تفند اأباطيلهم م�ستندا باأدلة 

من القراآن الكرمي و�سرية الر�سول � .

............................................................................................................................................

............................................ ............................................................... ...............................

ا�سرتك مع جماعة ال�سحافة باملدر�سة فى اإعداد : 

ا (.  ) ا ( مقال عن حقوق املراأة التى كفلها لها الإ�سلم ) طفلة ، زوجة ، اأمًّ

)ب( تقرير عن دور املراأة فى عهد الر�سول � فى احلرب وال�سلم �. 
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املأ اجلدولني الآتيني مبا هو مطلوب :

........ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..............النبى هو 

........ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..............الرسول هو

) اأ ( 

من اأنبياء الله �من ر�سل الله  �) ب( 

ن�ساط9

ن�ساط10

ن�ساط11

ن�ساط12

من مهام الر�سل ــ �سلوات اهلل و�سلمه عليهم اأجمعني الهداية و .................. و .................. اأكمل .

زب وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    رب

) ا ( �سع دائرة حول الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني فيما ياأتى :

1 ــ معنى " اأ�سوة " : ) قدوة ــ اإ�سارة ــ اأدلة ( 

2 ــ القتداء بر�سول اهلل � يكون فى :  ) اأقواله ــ  اأفعاله ــ �سفاته ــ كل ما �سبق ( 

�سع علمة  )( اأمام العبارة ال�سحيحة وعلمة ) × ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة :

)  ( 1- كان ر�سول اهلل � يحب ولده اإبراهيم حبًّا �سديًدا.  

)  ( 2- مل يحزن الر�سول � لفقد ولده اإبراهيم.   

)  ( 3- مل يكن الر�سول � يف�سل البنني على البنات.   
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 قال ر�سول اهلل � " من ولدت له ابنة فلم َيِئْدها ومل ُيهنها ومل ُيوؤثر ولده عليها )يعنى الذكور( اأدخله اهلل اجلنة "

) ا ( �سع دائرة حول الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني فيما ياأتى :

1 ــ معنى " يئدها " : ) يبعدها عنه ــ يدفنها حية ــ يحرمها من التعلم (

2 ــ معنى " يوؤثر " : ) يدفع ــ يف�سل ــ ي�سلط (

)ب( �سع علمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة ، و�سوب غري ال�سحيحة : 

1 ــ فى احلديث ال�رسيف دعوة اإىل ح�سن معاملة البنات .

2 ــ احلديث ال�رسيف يعالج م�سكلة اقت�سادية .

3 ــ احلديث ال�رسيف يرد على من يدعون اأن الإ�سلم ظلم املراأة .

)حـ( مب تن�سح من يف�سل الذكور على الإناث ؟

..............................................................................................................................................

ن�ساط13

ن�ساط14

ن�ساط15

ا حتت العبارات التى تختارها: �سع خطًّ

" من ل َيْرحم ل ُيرحم " العبارة ال�سابقة ميكنك اأن تقولها لـــ :

1 ــ التجار اجل�سعني الذين رفعوا الأ�سعار دون مربر .

2 ــ والدك عندما يطلب منك اأن ت�ساعده فى بع�ض الأعمال . 

3 ــ مدر�سك عندما يطلب منك القيام بواجبات مدر�سية كثرية .

4 ــ الذى يق�سو على اأولده لي�سبوا اأقوياء ويتحملوا امل�سئولية .

 قال ر�سول اهلل � ملن اأخربه باأنه َنَحل اأحد اأبنائه ِنْحلة : " اأَُكلَّ ولدك نْحلته مثله ؟ فقال: ل ، فقال ر�سول اهلل 

� فاأرجعه ؛ اتقوا اهلل واعدلوا بني اأولدكم " ، ويف رواية " فل ت�سهدنى اإًذا فاإنى ل اأ�سهد على جور "

ا حتتها مما بني القو�سني فيما ياأتى : ) ا ( تخري الإجابة ال�سحيحة و�سع خطَّ

1 ــ معنى " ِنْحلة " فى احلديث ال�رسيف : ) لعبة ــ فكرة ــ عطية ( 

2 ــ معنى " جور " فى احلديث ال�رسيف : ) ظلم ــ عطية ــ �سديق ( 

)ب( فى احلديث ال�رسيف توجيه �سديد فى معاملة الأبناء ؛ ماهو ؟

..............................................................................................................................................
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والآن نرجو اأن تكون �سادًقا مع نف�سك فى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية : 

هل اأ�سهمت هذه الوحدة فى اإثراء معلوماتك الدينية ؟  ✍

................................................................................................................................

................................................................................................................................

هل وجدت اإجابات لبع�ض الأ�سئلة التى كنت تبحث عن اإجابات لها ؟ ✍

................................................................................................................................

................................................................................................................................

هل دفعتك اإىل طلب املزيد م�ستفيًدا من املكتبة  ؟ وكم كتاًبا قراأت ؟ ✍

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

هل توا�سلت مع �سبكة املعلومات ) الإنرتنت ( واأى املواقع اأفادتك واأعجبت بها  ؟ ✍

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

ZZتقييم ذاتى 
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اأن�شطة وتدريبات على الوحدة الأوىل

1 ــ كيف ترد على امللحدين الذين ينكرون وجود اهلل �  ؟

2 ــ �سع علمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة ، و�سوب العبارة اخلطاأ :

� )  (   زب     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ    رب جاءت فى امل�سحف ال�رسيف : ٣٩  مرة  .  

� )  (  الأنبياء دعوا النا�ض اإىل الإ�سلم .      

� )  زب  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  رب  تكررت  هذه العبارة فى �سورة الأعراف اأربع مرات.) 

ا (    القراآن الكرمي فى عدة موا�سع ؛ اذكرها كما فى رقم )  �  فى  الوالدين  بعد عبادة اهلل  اإىل  ــ  جاء الإح�سان   3

م�ستعيًنا باحلا�سب الآىل ، اأو املعجم املفهر�ض لألفاظ القراآن الكرمي . 

) ا (  فى �سورة البقرة زب ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ     رب البقرة: ٨٣

) ب( وفى �سورة ..........................                         الآية ..........................

) حـ (وفى �سورة ..........................                         الآية ..........................

)  د ( وفى �سورة ..........................                         الآية .......................... 

4 ــ  عبد اهلل يقبل يدى والديه كل �سباح ؛ هل تفعل مثله ؟ وملاذا ؟

٥ ــ قال اإبراهيم � لبنه اإ�سماعيل � : زب   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب   رب 

رد اإ�سماعيل زب   يب  جت   حت  ختمت  رب  ؛ لو كنت مكان �سيدنا اإ�سماعيل اأكنت ترد بهذا الرد ؟

التى  الطهارة  نوع  اأو حديث  اآية  اأمام كل  ؛ �سع  والنظافة  الطهارة  تتناول  التى  الآيات والأحاديث  بع�ض  اإليك  ــ   6

يتحدث عنها ؛ هل هى طهارة ج�سدية اأم طهارة معنوية روحية  اأم هما مًعا ؟

) ا ( قال � : " لي�ض املوؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاح�ض ول البذىء " 

) ب ( زب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    رب

) حـ ( الإميان ب�سع و�سبعون �سعبة ؛ اأف�سلها " ل اإله اإل اهلل " واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق .

) د (  قال اهلل � : زب ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ     رب

7  ــ  �سع علمة ) √ ( اأمام املعلومة ال�سحيحة و�سوب املعلومة اخلطاأ فيما ياأتى :                                       

�     ) اخل�سوع فى ال�سلة واأداوؤها تامة فى وقتها طهارة داخلية .                            )  

�  ) نظافة اجل�سم عبادة و�سحة وبهجة .                )  
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� )  ( يربى اأظافره لكى ي�ستخدمها فى تق�سري الفاكهة .      

8 ــ ماذا تعرف عن حلف الف�سول ؟ 

9 ــ ما البديل حللف الف�سول فى الع�رس احلديث ؟                                                           

10 ــ عن اأبى هريرة قال : قال ر�سول اهلل  �  : من كان له ثلث بنات ف�سرب على لأوائهن و�رسائهن و�رسائهن اأدخله اهلل 

اجلنة بف�سل رحمته اإياهن ، قال رجل : وابنتان ؟ قال : وابنتان ، قال رجل : وواحدة ؟ قال : وواحدة "     رواه الإمام اأحمد    

) ا ( ابحث فى املعجم عن معنى الكلمات الآتية واكتبها اأمامها  :

" لأوائهن " : ........................................................

" �رسائهن " : .........................................................

" �رسائهن " : ........................................................

 )ب( بني كيف ترد على من يدعى اأن الإ�سلم يهدر حقوق املراأة فى �سوء فهمك للحديث ال�رسيف. 

ا ــ الإناث .  )جـ( اذكر مثاًل من �سرية النبى � يدل على رحمته وحبه للأطفال ــ  وخ�سو�سً

11 ــ علمت اأن اأحد اأقاربك يف�سل الذكورمن اأبنائه على الإناث ؛ فبم تن�سحه ؟  

12- ا�ستعن مبكتبة املدر�سة اأو �سبكة املعلومات للإجابة على الأ�سئلة الآتية : 

اأولو العزم من الر�سل هم : 

• حممد � و .......................... و .......................... و .......................... و ..........................	

• من مهام الر�سل تبليغ ر�سالت اهلل و .......................... و .......................... و .......................... 	
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ورقة عمل

�سارك جمموعة من زملئك فى ور�سة عمل للقيام  مبا يلى : 

) ا ( البحث فى القراآن الكرمي عن : 

 ــ اأ�سماء اهلل احل�سنى التى وردت فى �سورة احل�رس ثم اكتبها .

)ب( اإف�ساح املجال لزميل اأو اأكرث ليحكى ق�سة قراأها عن فائدة بر الوالدين ، واأخرى عن جزاء 

عقوق الوالدين .

 )حـ( مناق�سة الزملء فى علقة الطهارة والنظافة بجمال املظهر واجلوهر .

) د ( اإدارة حوار مع الزملء عن املراأة فى الإ�سلم فى �سوء �سرية الر�سول الكرمي .

) �أ (  ........................... .............................. .............................. .............................. .........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

)ب( ........................... .............................. .............................. .............................. .........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

)جـ( ........................... .............................. .............................. .............................. .........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

) د ( ........................... .............................. .............................. .............................. .........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................
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مقدمة

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک   ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ رب

�

)الروم : 21(

الدرس 
األول

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى40
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مقدمة

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الثالث

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى34
الفصل  الدراسى  األول

 

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الثانى

الوحدة الثانية
التربية الدينية اإلسالمية

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

زب  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ     رب     

الدرس 
الرابع
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الـزواج فى اإلســالم الدرس 
األول

y  اإلس������ام ي���رغ���ب ف���ي ال�������زواج وي���ح���ث ع��ل��ي��ه ، ف���ا ره��ب��ان��ي��ة في 
اإلسام .

y  للزواج أهداًفا نبيلة منها : تكوين األسر وإشباع الغريزة بطريقة 
شرعية علنية ال تغضب الله سبحانه . 

y  – م���ن أرك������ان ال������زواج وش���روط���ه : ال������زوج وال����زوج����ة – ال���ول���ي 
الصيغة – الصداق – الشاهدين .

y  ال���������زواج ال���ش���رع���ي ه����و ال���س���ب���ي���ل ال���وح���ي���د ل���ت���ك���وي���ن أس������رة ص��احل��ة 
ملجتمع صالح .

y . الزواج املوثق يحفظ احلقوق ويثبت النسب 
y  احملرمات من النساء نوع��ان : محرمات حترميًا مؤب�����ًدا 

و محرمات حترميا مؤقتا . 
y  ال��ت��ح��رمي امل��ؤب��د ل��ه أس��ب��اب ث��اث��ة : النسب و املصاهرة

و الرضاعة .
y  اإلس��ام حرم  ال��زواج باحملارم ألنه  يتنافى مع الفطرة التي 

فطر الله الناس عليها .

تذكر أن:

قال اهلل تعاىل  زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  رب  )الروم: ٢١(.
اأكمل :

) اأ ( معنى " اآيات " : ....................  املراد من قوله تعاىل " زب  ڑ  ڑ  ک  ک   کرب  " ..................

)ب( الزواج اآية من اآيات اهلل وذلك يتمثل يف .........................................

)جـ( من فوائد الزواج كما فهمت من الآية : ......................... , ......................... , ......................... 

)د ( للزواج اأهداف نبيلة واأغرا�ض �سامية منها :

 1ـ ............ .................... .................... .................... .................... ............................

 2ـ ............ .................... .................... .................... .................... ............................ 

 3 ـ ............ .................... .................... .................... .................... ...........................

ن�شاط1

ن�شاط2

�سع عالمة ) √  ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) Χ ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي:

) اأ (  يجب اأن يكون بع�ض املهر معجالاً .                                                                   )          (

ا اأعلى للمهر.                                                                   )         (  )ب( مل  يجعل  الإ�سالم حدًّ

)جـ(  بركة الزوجة يف ي�رس �سداقها .                                                                          )         ( 

) د (   يحرم باأن تتزوج بزوجة عمك املتوفى.                                           )        ( 

)هـ(  يف وجود ال�ساهدين �سيانة للزواج عن التعر�ض للجحود من الطرفني  .             )            (
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) و (  للمراأة ن�سف ال�سداق اإن طلقت قبل الدخول .                                                 )          (

)ز( لبد لويل الزوجة اأن يجعل مهرها غالياًا لي�سمن م�ستقبلها .                                   )         (

)ح( ال ي�شرتط فيمن يتوىل عقد الزواج اأن يكون عاملًا باأحكام الزواج .                       )       (

)ط( قراءة الفاحتة من اأركان عقد الزواج.                                                                     )        (

 )ي( من ال�رسورة يف ع�رسنا توثيق عقد الزواج.                                                          )         (

اأمـثـلـة�شبب التحرمي

..................... و ..................... و .....................) اأ (  الـن�سب

..................... و ..................... و .....................)ب(  امل�ساهرة

..................... و ..................... و .....................)جـ(  الر�ساع

اذكر حكم الزواج من الآتية اأ�سمــــاوؤهن فيما يلى : 

1ـ زوجة الأب :  ..................... .................................................

2ـ عمة الزوجة : ..................... .................................................

3ـ املطلقة طالقاًا رجعيًّا : ..................... .......................................

4ـ املطلقة ثالثاًا : ..................... .................................................

5 ـ اأخت الزوجــة : ..................... .............................................. 

6ـ الأخت من الر�ســـــاعة : ..................... ..................................

7ـ ابنة الزوجة من زوج اآخـــــر : ..................... ...........................

اذكر ثالثة اأمثلة من املحرمات من الن�ساء اأمام كل �سبب يف اجلدول الآتي:

ن�شاط3

ن�شاط4

اكتب احلل الذي ميكنك تقدميه اأمام كل ظاهرة مما يلي:                                                               

احلل املقرتحالظاهرة

العنوسة وعزوف البعض عن الزواج

االنفالت األخالقي

الزواج العرفي

ازدياد حاالت الطالق

غالء املهور

ن�شاط5
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اأكمل ما يلي :

1 - تنكح املراأة لأربع .......................... , .......................... , .......................... , .......................... 

فاظفر بـــ........................

2-  اإذا جاءكم من تر�سون ...................... , ......................  فزوجوه. واإل تفعلوه تكن ......................

3- من اأركان الزواج ........................ و ........................ و ........................

4- اأخت الزوجة من املحرمات حترمياًا ........................

5- اأم الزوجة حترم مبجرد الدخول بــ ........................

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

ا�ستعن ب�سبكة املعلومات واكتب بحثاًا ل يزيد عن ثالث �سفحات عن احلكمة من التحرمي املوؤبد والتحرمي املوؤقت 

لبع�ض الن�ســـــــاء .

من الزيجات التي مل ت�ستكمل مقومات الزواج ال�رسعي ال�سحيح : الزواج العريف واملوؤقت .. 

ابحث يف كتب الفقه وخل�ص ما قراأته يف ثالث �شفحات ، ثم اعر�شه على زمالئك واأ�شتاذك مع اقرتاح حلول 

لهذه امل�سكلة .  

دار حوار بينك وبني زميل لك  حول الظواهر الآتية :  

العنو�سة -  الزواج العريف-  التحر�ض والغت�ساب - خطف الفتيات وقتلهن – الكتئاب.  

واأ�رص  زميلك على اأن اإباحة االإ�شالم للتعدد يعالج هذه الظواهر اأو يخفف منها، �شجل نقاط ما انتهى اإليه هذا 

احلوار فيما يلي :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط9
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ـا ـً الرســول � زوجــــ الدرس 
الثانى

y  رسول الله هو املثل األعلى والقدوة في معاملة أزواجه 

والشفقة على أهل بيته � .

y  م����ن أش����ه����ر زوج�����ات�����ه � : ال����س����ي����دة خ���دي���ج���ة وال���س���ي���دة 

ع��ائ��ش��ة وال��س��ي��دة أم س��ل��م��ة وال��س��ي��دة زي��ن��ب ب��ن��ت جحش 

رضي الله عنهن أجمعني. 

y  اإلس�����ام ل���م ي��ب��ت��دع ت��ع��دد ال���زوج���ات ب���ل ك���ان م���وج���وًدا ف���ي األمم 
السابقة وعند األنبياء من قبله.

y  م������ن ح����ك����م ت�����ع�����دد زوج�������ات�������ه � ح����ك����م ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وت���ش���ري���ع���ي���ة 
واجتماعية وسياسية ..إلخ. 

y   � الشبهات املثارة حول التعدد في اإلسام وتعدد زوجاته 
دافعها احلقد وعدم اإلنصاف.

تذكر أن:

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

حاورك زميلك حول زواج النبي � وزواج االأنبياء قبله، �شجل نقاط هذا احلوار واعر�شه على معلمك و�شجل 

نتيجة احلوار يف نقاط 

..............................................................................................................................  -1

.............................................................................................................................. -2

.............................................................................................................................. -3

.............................................................................................................................. -4

من ال�رسورات التي ت�ستدعي تعدد الزوجات : 

............................................... , ..............................................  , ...............................................

اخرت ال�شحيح مما بني القو�سني فيما يلي :

اأ - �سمي العام الذي توفيت فيه ال�سيدة خديجة بعام ) الفتح – الفيل - احلزن (       
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ال�سيدة عائ�سةال�سيدة خديجة

ب- �سحابية ارتد زوجها يف احلب�سة فاأر�سل النبي )�(من يعقد له عليها هناك هي : 

)رملة بنت اأبى �سفيان – �سفية بنت حيى –�سودة بنت زمعة (

ج- الزوجة التي تزوجها النبي)�( عن طريق الوحي يف املنام هي ال�سيدة  )خديجة – حف�سة – عائ�سة (.                                                                    

د- كان تعدد زوجات النبي )�( : )قبل البعثة – قبل الهجرة -  بعد الهجرة(   

د النبي )�( بعد اأن جاوز �سن ) الأربعني – اخلم�شني – ال�ستني ( هـ - عدَّ

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

ال�سيدة خديجة �ساندت واأيدت , وال�سيدة عائ�سة حفظت وروت .. يف �سوء العنوان ال�سابق وازن بني 

�شخ�شية كل منهما  من حيث العطاء وتفاين كل منهما يف خدمة االإ�شالم يف اجلدول االآتي :

 يتخذ البع�ص من اإباحة االإ�شالم لتعدد الزوجات و�شيلة لظلم الن�شاء حيث يتزوجهن للت�شلي ، ثم يطلقهن 

دون مربر. اكتب فيما يلي مقرتحاتك  حلل هذه امل�شكلة :

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ا�شتعن باحلا�شب االآيل وتعرف االأحداث التي اأ�شفرت عن �شلح احلديبية ونتائجه ، ثم �شجلها يف النقاط التالية:

 ............................................................... -2             ............................................................... -1

............................................................... -4             ............................................................... -3



التربية الدينية اإلسالميةالوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى 25الفصل الدراسى األول

�سع عالمة ) √  ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) Χ ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي :

)      ( 1- ال�سيدة خديجة اأول من اأ�سلم على الإطالق.                                                       

)     ( 2- كان لل�سيدة اأم �سلمة دورها يف اإزالة الهم الذى اأملَّ بالنبي � يف غزوة اأحد .                  

)    ( 3- ال�سيدة �سفية بنت حيي حفيدة نبي اهلل هارون وعمها مو�سى وزوجها حممد �         

)    ( 4- ال�سيدة زينب بنت خزمية كانت تلقب باأم امل�ساكني.                                            

)     ( 5- ال�سيدة مارية القبطية اأجنبت للنبي � ابنه اإبراهيم .                                            

ن�شاط7

ن�شاط8

ابحث فى املكتبة اأو االإنرتنت عن كتب تتناول �شري زوجات الر�شول � واخرت اأحد هذه الكتب وخل�شه فى 

ال�سطور التالية :

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................



الوحدة الثانيةالتربية الدينية اإلسالمية  -  كتاب األنشطة

الفصل الدراسى األولالصف   األول  الثانوى26

اخرت ال�شحيح مما بني القو�شني :

) اأ (  �شوم رم�شان هو الركن ) الثالث – الرابع – اخلام�ص ( من اأركان االإ�شالم .      

ا يف نهار رم�سان فعليه  )الق�ساء – الق�ساء والكفارة -  الكفارة فقط ( )ب( اأفطر عامداً

)جـ( اإذا خافت املر�سع على وليدها فلها اأن تفطر وعليها ) الق�ساء فقط – لي�ض عليها �سىء – الق�ساء والكفارة (

الدرس  الصيــام وقـاية وحفـظ 
الثالث

y  النبي � كان حريًصا على تربية الشباب تربية نقية من كل 
شائبة بعيدة عن أسباب اإلنحال. 

y  اإلسام يحث القادرين على تكاليف الزواج بأن  يتزوجوا 
وي����ح����ث غ���ي���ر ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى أن ي����ص����وم����وا وي���س���ل���ك���وا س��ب��ي��ل 

االستعفاف.
y . الصوم عفة وصيانة للنفس من الوقوع  فى الشهوات 
y  من الصوم ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة ، ومنه ما هو 

ُمحّرم .
y  صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسام وهو فرض 

على  كل مسلم قادر مقيم . 
y  : م��ن أص��ح��اب األع�����ذار ال��ذي��ن ي��ب��اح ل��ه��م ال��ف��ط��ر ف��ي رم��ض��ان 

املسافر- املريض - املرأة احلامل - احلائض - النفساء .
y  ص���اة ال��ق��ي��ام م���ن ال��ق��رب��ات ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى فاعلها 

باألجر واملثوبة .
y  اإلس������ام ي���دع���وا إلح���ي���اء ل��ي��ل��ة ال���ق���در ب��ال��ع��ب��ادة ل��ش��رف��ه��ا وع��ظ��م 

قدرها .
y  إخ���ف���اء ل��ي��ل��ة ال���ق���در دع�����وة ل��ل��م��س��ارع��ة وال���ت���ن���اف���س ف���ي ال��ع��ب��ادة 

واإلقبال على الله .

تذكر أن:

ن�شاط1

ن�شاط2

قال ر�سول اهلل �: " يا مع�رس ال�سباب من ا�ستطاع منكم الباءة ...................... , فاإنه اأغ�ض للب�رس واأح�سن 

للفرج , ومن مل ي�ستطع فعليه ...................... فاإنه له وجاء "   

) اأ  ( اأكمل احلديث 

للقدرة  بالن�سبة  ......................وهما  بالنداء لأنهم  ...................... وخ�سهم  املنادى يف احلديث هم  )ب( 

على الزواج نوعان ...................... , ......................  

)جـ ( مب و�سى النبي � القادرين على الزواج وغري القادرين ؟ 



التربية الدينية اإلسالميةالوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى 27الفصل الدراسى األول

)د( ُتْلَتم�ض ليلة القدر يف الع�رس )الأوائل - الأواخر- يف كل رم�سان(

)هـ( �سيام يوم الفطر اأو الأ�سحى حكمه ) واجب –   جائز –  حرام (

) و( ال�سيخ الكبري العاجز عن ال�سوم  ) يوكل من ي�سوم عنه –  يفطر و يوؤدي فدية عن كل يوم – يفطر و لي�ض 

عليه �سيء (

معناهامل�سطلح اأواللفظ

القدرة على تكاليف الزواج ومتطلباته

اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

طعام يتم تناوله قبل الفجر ليتقوى به على الصيام

صالة تؤدى بعد العشاء في رمضان

ليلة مباركة خير من 83 عاًما نزل فيها القرآن

لزوم املسجد والبقاء فيه للعبادة والنسك

صيام شهرين متتابعني دون انقطاع

ن�شاط3

ن�شاط4

 اكتب كلمة واحدة تعرب عما اأمامها من معان فيما يلي:

اأكمل ما يلي:

1- ال�شوم هو االإم�شاك بنية عن ........................من ........................اإىل........................                             

2- الدليل على فر�سية �سوم �سهر رم�سان من القراآن ........................ومن ال�سنة........................ 

ا ك�سيام ........................... وقد يكون �سنة ك�سيام ....................................   3- قد يكون ال�سيام فر�ساً

ا ك�سيام ..................... و .......................... و .......................... و ..................... وقد يكون حراماً

4- من ترك عمله يف رم�شان بحجة ال�شيام فهو ....................................

6- من فوائد ال�سيام ال�سحية : ................................................ و...............................................

ومن فوائده الجتماعية ............................................... و ............................................... .

7- ليلة القدر خري من األف  �سهر وهي ت�ساوي ........................من ال�سنني و ........................من الأ�سهر .

8- من �سام رم�سان واأتبعه ب�ست من ........................ كان ك�سيام ........................
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�سع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة و عالمة ) Х  ( اأمام العبارة غري ال�شحيحة ثم �شوب اخلطاأ فيما ياأتي :

) ) اأ (  يجب على املراأة الفطر اأثناء الدورة ال�سهرية وعليها الق�ساء .                       )  

) )ب( من اأ�سبح جنباًا يف نهار رم�سان فعليه ق�ساء هذا اليوم .            )  

) )جـ( من ي�شوم وال ي�شلي �شومه �شحيح وياأثم على ترك ال�شالة.                        )  

) )د( ليلة القدر ثابتة يف ليلة ال�شابع والع�رصين ال تتخطاها.                                     )  

)  )هـ( �شالة الرتاويح �شنة يف حق الرجال دون الن�شاء .                                         )  

) )و( ل يجوز الفطر يف ال�سفر دون م�سافة ق�رس ال�سالة .                                       )  

 بني احلكم فيمن :

1- اأكل اأو �رسب نا�سياًا يف نهار رم�سان : .......................................................................................

ا يف احلياة : .............................................................................. ا وزهداً 2- ُيْعِر�ض عن الزواج تن�سكاً

3 - ي�ستغني عن الزواج با�ستباحة الأعرا�ض وارتكاب الفح�ساء : .......................................................

4 - يثور ويغ�سب يف رم�سان لأتفه الأ�سباب : ................................................................................

اكتب نوع ال�سيام وحكمه  فيما يلي :

نوعه وحكمهال�سيام

قال إن جنحت سأصوم يوما هلل فنجح وصام هذا اليوم

صام شهرين متتابعني لقوله لزوجته أنت على كظهر أمي

انتهى رمضان فصام سًتا من شوال

صيام التاسع والعاشر من شهر احملرم

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

ا له واعر�شه على زمالئك.     ابحث يف �شبكة املعلومات عن ف�شل ليلة القدر واحلكمة من اإخفائها، واكتب ملخ�شً
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خل�ص يف نقاط حمددة ما ت�شتنتجه من التوجيهات امل�شرتكة يف االآية واحلديث التاليني : 

الدرس  الزوجــة املجـادلـة
الرابع

y  اإلس�����ام مي��ن��ح امل�����رأة احل���ري���ة ف���ي ع�����رض مشكاتها 
و قضاياها. 

y  اس��ت��ج��اب ال��ل��ه تعالى لشكوى امل���رأة ال��ت��ي ظ��اه��ر منها 
زوج��ه��ا وأن����زل ف��ي��ه��ا آي����ات ك��رمي��ة ك��ان��ت ت��ش��ري��ًع��ا ج��دي��ًدا 

للمسلمني . 
y  ال��ت��ن��اج��ي حكمه احل��رم��ة إال فيما ي��رض��ي ال��ل��ه سبحانه

وكان في البر والتقوى .
y  م���ن ِح��ك��م ن����زول ال���ق���رآن م��ف��رق��ا ال���ت���درج ف���ي ت��رب��ي��ة األم���ة

واإلجابة عن أسئلة السائلني وتثبيت قلب النبي �.
y  ال������ق������رآن امل�����دن�����ي اه����ت����م ب���ال���ت���ش���ري���ع���ات امل����ت����ن����وع����ة ف�����ي ال����ع����ب����ادات

واملعامات ..إلخ , واملكي اهتم بإقامة األدلة على وحدانية 
الله .
y  القرآن الكرمي لفظه ومعناه من عند الله أما احلديث القدسي

فمعناه م��ن ع��ن��د ال��ل��ه ول��ف��ظ��ه م��ن ع��ن��د ال��ن��ب��ي , وال���ق���رآن يتعبد 
بتاوته ويرتل واحلديث القدسي ليس كذلك . 

تذكر أن:

ن�شاط1

ن�شاط2

حدد يف نقاط ما تر�شدنا اإليه �شورة املجادلة : 

              .................................................... - 2              .................................................... -1 

 .................................................... - 4              .................................................... - 3

   .................................................... - 6              .................................................... - 5

التوجيهات املشتركة اآلية واحلديث
ې   ې   ې   ې      ۉ   زب  تعاىل  اهلل  قال 

ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ      ەئ    ائ   ائ   ى   ى  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  رب

اثنان   Dيتناج فال  ثالثة  كنتم  اإذا   ":� اهلل  ر�سول  قال 

ذلك  اأن  اأجل  من  بالنا�ص  تختلطوا  حتى  االآخر  دون 

يحزنه" رواه البخاري

              ....................................... -1

              ....................................... - 2

              ....................................... - 3

 ....................................... - 4
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الظهــارالطــالق

              ....................................... -1

              ....................................... - 2

....................................... - 3

........................................ -4

              ....................................... -1

              ....................................... - 2

  ....................................... - 3

........................................ -4

جاء احلديث عن الظهار يف �شورة االأحزاب اكتب االآية التي ورد فيها ذلك وقارن بينها وبني ما جاء يف �شورة 

املجادلة .

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ن�شاط3

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

قارن بني الظهار والطالق يف اجلدول الآتي م�ستعينا ببع�ض كتب التف�سري والفقه   : 

اكتب بحثاًا عن التناجى و�سجل فيما يلى ِفَكره الرئي�سة :

              ................ ..................................... - 2              ................... .................................. -1 

 ...................... ............................... - 4              ................. .................................... - 3

من حكم نزول القراآن مفرقاًا الإجابة عن اأ�سئلة ال�سائلني... من خالل املعجم املفهر�ض. اجمع الآيات التى تبداأ 

بـ  زب ھ  ے     رب  اأو  زب ٱ     رب :

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................

......................... .............................. .............................. .............................. ...........................
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احلديث النبوىاحلديث القدسىالقرآن الكرمي

ن�شاط7

�شجل فى اجلدول االآتى الفرق بني القراآن الكرمي واحلديث القد�شى واحلديث النبوى :
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تدريبات على الوحدة الثانية

�1  قال اهلل تعالى زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  رب

) اأ ( تخري ال�شحيح مما بني القو�شني فيما يلي : 

1 - �سورة املجادلة ) مكية ـ مدنية ـ بع�سها مكي وبع�سها مدين ( 

2 ـ تقع �شورة املجادلة يف �شدر اجلزء ) الع�رصين ـ اخلام�ص والع�رصين ـ الثامن والع�رصين (

3 ـ نزلت �سورة املجادلة يف ) خولة بنت ثعلبة – اأ�سماء بنت اأبي بكر – جويرية بنت احلارث (

4 ـ عدد اآياتها :  ) ثالثون ـ اأربعون ـ اثنتان وع�رسون (   

5ـ  حكم الظهار ) مباح -  مكروه – حرام ( 

) ب ( ما ق�سة املراأة املجادلة ؟ وما مفهوم الظهار ؟ 

)جـ( عاب القراآن على املظاهرين قولهم فما و�سائله يف ذلك ؟ وما دللة ختم الآية بقوله:" اإن اهلل لعفو غفور " ؟

�2�سع عالمة ) √  ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) Χ ( اأمام العبارة غري ال�سحيحة فيما يلي:

1- لو نزل القراآن  مرة واحدة ل�سق على امل�سلمني حفظه.               )      (

2- مت حترمي اخلمر والربا بتدرج وعلى مراحل.                          )       (

3- كان اليهود ل يحيون النبى � ول يح�رسون جمل�سه.                )      (

4- كل �سورة فى القراآن تتحدث عن املنافقني فهى مدنية .                )      (

5- كل �سورة فى القراآن تتحدث عن الت�رسيعات فهى مكية .              )      (

6- القراآن املدنى نزل بعد الهجرة ولو كان فى غري املدينة.            )      (

7- ال ت�شح ال�شالة اإال بقراءة القراآن وال جتوز باحلديث القد�شي.      )        (

8- يحرم م�ض امل�سحف على اجلنب واحلائ�ض و النف�ساء .               )      (

�3اخرت ال�شحيح مما بني القو�شني فيما يلي:

) اأ (  ينبغي للم�شلم عند زواجه اأن يختار ) ذات اجلمال – �ساحبة املال واجلاه – ذات الدين(

)ب( ينبغي لويل الفتاة اأن يختار لها )  من يرت�شي دينه وخلقه – �ساحب اجلاه واملن�سب – �ساحب املال الكثري (

)جـ(  زواج املتعة ) باطل على الأ�سح – باطل باتفاق العلماء – جائز عند اجلميع(
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)د(  زواج الأقارب يوؤدي اإىل ) قوة – �سعف – �سياع ( الذرية .

)هـ( جتوز اخللوة باملخطوبة ) قبل العقد فقط –  بعد العقد فقط – كالهما جائز (

)و( الأف�سلية عند اختيار الزوجة تكون ) للقريبة – للبعيدة – كلتاهما �سواء   (

�4ا�شتعن باحلا�شب االآىل وتعرف الفوائد النف�شية وال�شحية واالجتماعية للزواج ، ثم حددها فى نقاط كاالآتي :

الفوائد النف�سية : 1- ........................ 2- ........................ 3- ........................ 4- ........................

الفوائد ال�سحية : 1- ........................ 2- ........................ 3- ........................ 4- ........................

الفوائد الجتماعية : 1- ...................... 2- ....................... 3- ....................... 4- .......................

�5 اأكمل ما يلي:  

) اأ ( تزوج النبى � ال�سيدة  ........................... فكان هذا الزواج �سبباًا يف عتق اأهلها من الأ�رس ودخولهم يف 

الإ�سالم .                     

)ب( ال�سيدة...................هى اأول من تزوج بها النبى � و ال�سيدة ...................هي اآخر من تزوج بها.                     

)جـ(  ال�سورة التى نزلت فيها براءة ال�سيدة عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ  من حادثة الإفك هي �سورة .................

) د (  كنية اأم املوؤمنني ال�سيدة خديجة ـ ر�سي اهلل عنها ـ  ................................. وكنية ال�سيدة عائ�سة ـ ر�سى 

اهلل عنها ـ  ................... وكنية ال�سيدة  زينب بنت جح�ض ـ ر�سي اهلل عنها ـ  ...................                    

 )هـ(  الوحيدة من زوجات النبي �  التي �سهدت معه احل�سار فى �سعب اأبى طالب هى ال�سيدة ................

 ) و (ال�سيدة ....................... هي التي ذكر ا�سم زوجها يف القراآن الكرمي يف �سورة ..................... �سمن 

الآيات التي حرمت التبني .  

 ) ز( من احلكم اجللية لزواج النبي � من ال�سيدة رملة بنت اأبي �سفيان حكمة �سيا�سية وهي.........................

واأخرى اجتماعية وهي ........................... 

) حـ ( الهدف من زواج النبي � من ال�سيدة �سفية بنت ُحيي هو .......................... 

) ط( اجتمع يف ع�شمة الر�شول �  امل�سلمات مثل ال�سيدة ...........................................ومن تركن 

باإ�سالمهن الوثنية مثل.............................. واليهودية مثل ال�سيدة................................ و القبطية مثل 

ال�سيدة ...............................

ا" واملق�سود بهذا القول من    ) ك(  من دالئل نبوة النبي)�( قوله لن�سائه "اأ�رسعكن حلوقاًا بي اأطولكن يداً

ا" هو ..........................   زوجات النبي � هي ..........................املراد بقوله "اأطولكن يداً
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�6قم اأنت وزمالوؤك بالبحث يف االإنرتنت عما اأعجب كل واحد منكم من ردود العلماء على مثريي �شبهات 

حول  تعدد زوجاته )�( ثم اعر�سه على معلمك وزمالئك.

�7  قارن : بني �سيام الفر�ض و�سيام النفل   فيما يلي :

�سيام النفل�سيام الفري�سة

1

2

3

4

5

)ل( ال�سيدة ..........................كانت اأكرث زوجاته )�( على االإطالق رواية لالأحاديث النبوية .                    



اإلسالم عبادة وعمل
الوحدة 

الثانية
الوحدة 

الثالثة

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثالثة

الصف   األول  الثانوى54
الفصل الدراسى األول

األول

ا على أن :  ً

األهداف:

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گگ  

الوحدة الثالثة
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول
65

مقدمة:

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا علىأن : 

األهداف:

الدرس 
الثالث

الوحدة الثالثة
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول
55

الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

مقدمة :

الوحدة الثالثة
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى األول

65

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الرابع

مقدمة : 
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من خلل قراءتك وفهمك للآيات ال�اردة فى الدر�س؛ �سنف �سفات امل�ؤمنني و�سفات الكافرين ح�سب 

ورودها بالآيات .

االستعداد ليوم القيامة 
بالعمل الصاحل

الدرس 
األول

العمل الصالح هو أول األبواب التى فتحها اإلسالم  «
للكسب احلالل وهو خير ما يستعد به اإلنسان للقاء 

الله تعالى.

القبر أول منازل اآلخرة وعلى املسلم أن يستعد له بصالح  «
األعمال.

تذكر أن:

�صفات الكافرين�صفات امل�ؤمنني

الزائدة عما در�سته،  املعاين  امل��س�ع، ثم دون  املكتبة، واقراأ ما كتب ح�ل  التف�سري من  اأحد كتب  ا�ستعر 

واعر�سها على زملئك بال�سف ب�سحبة معلمك .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   زب  ٹ  ٹ 

ڦ   ڦ  رب  )احل�رش: ١٨ (

) اأ ( ما املراد بكل من :

" ٹ " : )للي�م التايل ـ لل�قت املبكر ـ لي�م القيامة( .

" ک " : )متهدًما ـ مت�سقًقا ـ منهًكا(.

)ب( لقد حث اهلل تعاىل على ال�ستعداد لي�م القيامة بالأعمال ال�ساحلات، واعتربه من �سفات امل�ؤمنني ال�سادقني 

يف اإميانهم . ناق�س ذلك على �س�ء فهمك للآيات الكرمية .

ن�شاط3

ن�شاط4

�سع خطة ُت�سمنها جمم�عة من الأعمال التي ي�ستعد بها امل�ؤمن للقاء اهلل تعاىل ي�م القيامة .

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٹ ٹ   . اأهدافه ومقا�سده  ا�ستنتاج  التايل جيًدا حماوًل  الن�س  اقراأ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   رب .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

اإلسالم يدعو إلى العمل
الدرس 
الثانى

اإلسالم يحترم العمل ويحث على حسن أدائه فهو يوفر للفرد  «
احتياجاته ويحفظ عزته وكرامته ويحميه من ذل السؤال.

اإلسالم بحارب املسألة ألن فيها مذلة ويحرم على املسلم أن  «
يذل نفسه.

كل عمل يؤديه املسلم فى دنياه فهو عبادة من العبادات بشرط  «
أن يصحح النية.

األعمال املباركة هى التى تبدأ ببسم الله تعالى. «

تذكر أن :

ن�شاط1

ن�شاط2

ا قرتح حل�ًل عملية لعلج م�سكلة البطالة . ثم �سجلها فيما يلي :

1ـ  ......................................................................................................

2ـ  .....................................................................................................

3ـ   .....................................................................................................

4ـ  .....................................................................................................
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 بني الن�سني التاليني معنى م�سرتك، �سجله يف دفرتك ثم اعر�سه على معلمك .

1ـ قال تعاىل :زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  رب

2ـ قال ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( : " اعمل�ا فكل مي�رس ملا خلق له " .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ن�شاط3

ن�شاط4

ن�شاط5

بني ق�له تعاىل: زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  

ەئ  وئ           وئ  ۇئ  رب التوبة: ١٠٥ وحديث الأن�ساري علقة ، و�سحها يف دفرتك ثم اعر�سها على زملئك 
ب�سحبة معلمك .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  ابحث يف كتب الفقه عن حل�ل فقهية للم�سائل التالية:

1ـ دخل رجل يف �سلته دون حتديد النية فيها نا�سًيا .

2ـ رجل ن�ى اأن ي�س�م رم�سان كله يف اأول ليلة؛ ومل يجدد نيته يف كل ليلة من لياليه .

3 ـ  اجتهد طالب يف مذاكرته من اأجل النجاح وخدمة اأمته يف الدنيا وابتغاء الث�اب يف الآخرة .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

 قال تعاىل : زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  رب يف �س�ء فهمك لهذه الآية الكرمية اأجب عما يلي :

) اأ ( ما متطلبات اإتقان العمل ؟

)ب( ما جزاء من يتقن عمله ؟

)جـ( متى يتاأتى اأداء العمل بكل اأمانة واإخل�س ؟

)د ( متى يك�ن العمل مبارًكا ؟ ومتى ي�سبح عبادة ؟ وما الدليل على ذلك ؟

 " اإن الإ�سلم يحث على العمل اأيا كان ن�عه ما دام مباًحا " . يف �س�ء هذه العبارة اأجب عما يلي :

) اأ  ( ملاذا حث الإ�سلم على العمل ؟

)ب( مباذا عمل اأنبياء اهلل تعاىل ؟

)جـ ( ما خماطر البطالة على الفرد واملجتمع ؟

) اأ ( �سع علمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعلمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ، ثم �س�ب اخلطاأ فيما يلي:

)  ( 1ـ امل�ساألة تاأتي نكتة بي�ساء يف وجه ال�سائل ي�م القيامة .   

)  ( 2ـ اإتقان العمل يعني الإتيان به كامًل .     

)  ( 3 ـ بت�سحيح النية ي�سبح العمل عبادة .     

)  (  4 ـ �رسع الإ�سلم التعزير ثم اجللد ملن يقطع الطريق .   

)  (  5 ـ ال�قفات الحتجاجية تعطيل لعجلة الإنتاج .    

)ب( و�سح العلقة بني العمل والعقيدة .

)ج( علل ملا ياأتي :  

1ـ حترمي الإ�سلم قطع الطرق وال�قفات الحتجاجية غري املن�سبطة .

2ـ ذكر ا�سم اهلل تعاىل عند بداية كل عمل .
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الصالة من األعمال التى يستعد بها املسلم للقاء الله. «
صالة االستسقاء معناها : التضرع إلى الله تعالى  «

بالدعاء أن يرزقهم املطر.
صالة االستسقاء ركعتان. «

االستسقاء يستحب بصحبة أهل االستقامة والعجزة  «
والضعفاء والصبيان.

صالة االستخارة من الصلوات املسنونة ملن أراد أمًرا من  «
األمور املباحة.

تذكر أن:

صالة االستسقاء واالستخارة 
الدرس 
الثالث

ن�شاط1

ن�شاط2

اكتب اأكرب عدد من النتائج املرتتبة على �سلة امل�سلمني لل�ست�سقاء . 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

لِّ امل�سلم�ن هذه ال�سلة .  اكتب ما تت�قعه ل� اأجدبت ال�سماء ومل ُي�سَ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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 �سع علمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعلمة )×( اأمام اعبارة اخلطاأ فيما يلي :

)  ) اأ ( �سلة ال�ست�سقاء ك�سلة ال�ستخارة متاًما .     ) 

 )ب ( �سلة ال�ستخارة اأربع ركعات مت�ا�سلة .     )  (

ن�شاط3

ن�شاط4

ن�شاط5

العقلية املنطقية  اأكرب عدد من الأدلة  من خلل درا�ستك مل��س�عي �سلة ال�ست�سقاء و�سلة ال�ستخارة؛ اكتب 

الدالة على عجز الب�رس اأمام قدرة اهلل تعاىل .

ميكنك ال�ستعانة بالأدلة التالية لتن�سج على من�الها :

1ـ اإن اهلل تعاىل ُينِزل علينا املطر باإذنه متى �ساء، فمن ي�ستطيع غري اهلل تعاىل اأن ينزل من ال�سماء قطرة واحدة 

يف غري م�عدها ؟

2ـ اإن اهلل تعاىل اأجرى مياه البحار والأنهار �سائلة بقدرته، فمن ي�ستطيع غريه تعاىل اأن يجمدها ؟

3 ـ  اإن اهلل تعاىل خلق البحار ماحلة والأنهار عذبة، فمن ي�ستطيع غري اهلل تعاىل اأن يجعل املالح عذًبا والعذب 

ماحًلا ؟ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

اأكمل ما ياأتي :

) اأ ( �سلة ال�ست�سقاء عند ال�سافعية ك�سلة ..................... ، باأن ي�ؤدي الإمام ومن خلفه ركعتني، يكرب يف 

الأوىل .....................تكبريات مع اجلهر بالقراءة، ويف الثانية يكرب ..................... تكبريات .

)ب (  �سلة ال�ستخارة من ال�سل�ات ..................... ملن اأراد اأمًرا من الأم�ر ..................... ، والتب�س عليه 

وجه اخلري يف .....................
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يف �س�ء درا�ستك ل�سلتي ال�ست�سقاء وال�ستخارة. اكتب حكم ما يلي مع الدليل :

) اأ ( ا�ستخار م�سلم ربه يف اإيذاء اأخيه امل�سلم . 

...............................................................................................................................................

)ب( اعتاد م�سلم على ا�ستخارة اهلل تعاىل يف عظائم الأم�ر دون �سغائرها .

...............................................................................................................................................

)جـ ( ا�ستخار م�سلم م�ستطيع ربه يف اأداء فري�سة احلج .

...............................................................................................................................................

)د ( �سلى م�سلم �سلة ال�ست�سقاء اأربع ركعات دون دعاء .

...............................................................................................................................................

)هـ( طلب اأهل قرية اأجدبت من �سلحاء الق�م اأن ي�سل�ا �سلة ال�ست�سقاء .

...............................................................................................................................................

) و (  اأنكر رجل �سلة ال�ست�سقاء بحجة اأن ذلك لي�س له اأ�سا�س علمي .

...............................................................................................................................................

ن�شاط6
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اإلنسان يتأثر باحمليطني به تأثيًرا كثيًرا. «
للصحبة حقوًقا منها : املعاونة على اخلير واألمانة  «

وعدم اخليانة ومساعدته إذا احتاج.

اإلسالم احتفى بالصحبة. «
من األصول الثابتة فى الشريعة اإلسالمية محبة أصحاب  «

رسول الله � .

تذكر أن :

ا ـً الرسـول  � صاحب
الدرس 
الرابع

خل�س يف اجلدول التايل ما ميكن ا�ستنتاجه من احلديث ال�رسيف :

التلخي�صاحلديث

قال ر�س�ل اهلل � : " خري الأ�سحاب عند اهلل خريهم 

ل�ساحبه، وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره " .

ورد بدر�س النبي )�( �ساحًبا بع�س منافع لل�سحبة. اأ�سف منافع اأخرى .

1ـ ........................................................................................

2ـ ........................................................................................

3 ـ ........................................................................................

4 ـ ........................................................................................

5 ـ ........................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

 �سارك زملءك يف تف�سري الن�س��س ال�سابقة، ثم اكتب ما ت��سلتم اإليه:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



التربية الدينية اإلسالميةالوحدة الثالثة

الصف   األول  الثانوى 45الفصل الدراسى األول

ا من ف�سائل �سحبته � . اكتب بع�سً

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

ٹ ٹ زب ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ    رب يف �س�ء هذه الآية الكرمية اأجب عما يلي :

) اأ  ( ما املق�س�د بال�سحبة ؟ وما حق�قها ؟ وكيف احتفى الإ�سلم بها ؟

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

)ب( كان الر�س�ل � قدوة لأ�سحابه يف ال�سحبة. و�سح ذلك فى �س�ء درا�ستك للم��س�ع .

............................................................................................................................................

" زب  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ   )جـ( ماذا ت�ستنتج من ق�له تعاىل : 

ۆ  ۈ  ۈ   رب" ؟
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 �سع علمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعلمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ مع ت�س�يب اخلطاأ فيما يلي:

)  ( 1ـ  الإ�سلم دين يقد�س العزلة واخلل�ة والبعد عن النا�س وعن خمالطتهم.   

)  ( 2ـ اأ�سهمت ال�سحبة يف عهد الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف اإقامة جمتمع فا�سل .  

)  (  3 ـ من ج�انب �سحبة الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( لأ�سحابه عيادة مري�سهم.    
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تدريبات على ال�حدة الثالثة

 � َي�ْساَأُلُه ، َفَقاَل : اأََما يِف َبْيِتَك 
ّ
َتى الَنِّبَي اِر اأَ ْن�سَ �1  َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك قال : قال ر�س�ل اهلل )�( : "اأََنّ َرُجًل ِمْن اْلأَ

َتاُه ِبِهَما،  ُه، َوَقْعٌب َن�رْسَُب ِفيِه امْلَاِء، َقاَل: اْئِتِني ِبِهَما، َقاَل: َفاأَ ُط َبْع�سَ ُه َوَنْب�سُ ٌء؟ َقاَل : َبَلى ِحْل�ٌس َنْلَب�ُس َبْع�سَ
ْ
�َسي

ي َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل: اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم، َقاَل: َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟  ِ بَيِدِه، َوَقاَل: َمْن َي�ْسرَتِ ِ
َفاأََخَذُهَما َر�ُس�ُل اهلَلّ

 ... اِرَيّ ْرَهَمنْيِ َواأَْعَطاُهَما اْلأَْن�سَ ، َفاأَْعَطاُهَما اإَِيّاُه، َواأََخَذ الِدّ َتنْيِ اأَْو َثَلًثا، َقاَل َرُجٌل: اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهَمنْيِ َمَرّ

احلديث .

) اأ ( املأ كل فراغ مما يلي بالكلمات املنا�سبة :

1ـ و�سح املق�س�د باملفردتني التاليتني :

قعب : ............................................. حل�س : ...............................................       

)ب ( ما الهدف من الت�جيه النب�ي لل�سائل كما ورد يف احلديث ؟

ب يف الأعمال اليدوية واحلرفية  )جـ( "لقد اأبان احلديث ال�رسيف اأن الإ�سلم يحرتم العمل اأيا كان ن�عه، ويرغِّ

ب�سفة خا�سة" . و�سح ذلك على �س�ء فهمك للحديث .

�2 اأكمل ما ياأتي : 

) اأ  ( اإجادة العمل واإتقانه والإبداع فيه تتطلب ....................................................................

)ب ( يق�سد بالعمل .........................................................................................................

)جـ (العلقة بني العمل والعقيدة تكمن يف :

...................................................................... 	•
......................................................................	 	•
......................................................................	 	•

زب  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   �3  قال تعاىل : 

ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   رب البقرة: ٦٠ 
) اأ  ( ما املق�س�د ب�سلة ال�ست�سقاء ؟ وما دليلها من ال�سنة ؟ وما احلكمة من ت�رسيعها ؟

)ب( �سف الكيفية العملية ل�سلة ال�ست�سقاء ؟ وهل تختلف يف كيفيتها عن �سلة ال�ستخارة ؟

)جـ(�سلة ال�ستخارة تك�ن يف الأم�ر ال�اجبة واملباحة. و�سح ذلك مع التمثيل .

)د ( �سلة ال�ست�سقاء و�سلة ال�ستخارة دليل على عجز الب�رس اأمام قدرة اهلل تعاىل . و�سح ذلك .

�4  اكتب امل�سطلح الذي تعرب عنه كل عبارة مما يلي : 

طلب خري الأمرين يف الأم�ر املباحة . 	•
ال�سديق الذي تطمئن اإليه، وتطلعه على �رسك . 	•

الت�رسع اإىل اهلل تعاىل بالدعاء طلًبا للمطر عند انقطاعه، وعند حدوث اجلدب والعط�س. 	•
القيام بالعمل كامًل، وملزمته وحماولة اإجادته، والعمل على حت�سينه، والإبداع فيه . 	•
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ال�ص�ؤال الأول :

ٹ ٹ زب ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     

ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  رب

) اأ (  تخري ال�س�اب : املراد بق�له تعاىل من :

- ن�س�ا اهلل : )ترك�ه ـ خاف�ه ـ غفل�ا عن �رسعه( .

- الفا�سق�ن:)اخلارج�ن عن طاعة اهلل ـ املبتعدون عن احلق والعدل ـ املتاأرجح�ن بني احلق الباطل( . 

)ب( مب نبهت الآيات امل�ؤمنني ؟ ويف اأي �سيء ل ي�ست�ون مع غريهم؟ وما ال�سبب يف ف�زهم ؟

)جـ( مب وجه النبي � امل�سلمني اإىل ال�ستعداد لي�م القيامة ؟

)د ( ما املثل الذي �رسبه اهلل تعاىل يف الآيات الكرمية ؟ وملاذا �رسبه ؟ اكتب الآية املت�سمنة لها املثل .   

ال�ص�ؤال الثاين :  

) اأ ( مباذا ي�ستعد املرء للقاء اهلل تعاىل ي�م القيامة ؟

)ب( ما ال�سبيل ال�سحيح لإحداث التنمية يف املجتمع ؟

)جـ( ماذا ن�ستنتج من ق�ل الر�س�ل الكرمي : " ما اأكل اأحد طعاما قط خرًيا من اأن ياأكل من عمل يده، واإن 

نبي اهلل داود كان ياأكل من عمل يده"؟ وملاذا خ�س نبي اهلل داود بالذكر ؟

)د( ما الأ�سل�ب الذي ا�ستخدمه الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف حماربة امل�ساألة ؟

)هـ ( كيف حارب الإ�سلم امل�ساألة ؟ دلل على ما تذكر بالن�س��س ال�رسعية .

ال�ص�ؤال الثالث :

ال�سائل  واإقناع  امل�ساألة  حماربة  يف   � الر�س�ل  ا�ستخدمها  التي  الأ�ساليب  اأحد  العملية  اخلربة  اأ�سل�ب   "

بجدوى العمل " . يف �س�ء هذه العبارة اأجب عما يلي :

) اأ ( اأيهما اأجدى نفًعا : الت�جيه والإر�ساد اأم اأ�سل�ب اخلربة العملية ؟

)ب( ما اخلط�ات الإجرائية ل�ستخدام اأ�سل�ب اخلربة املبا�رسة ؟

)جـ( كم ي�ًما عا�س الأن�ساري ال�سائل يف اخلربة املبا�رسة التي اختارها له الر�س�ل � ؟

م ر�س�ل اهلل � اخلربة ؟    )د ( ماذا كانت نتيجة معاي�سة ال�سائل للخربة ؟ وكيف ق�ِّ

منوذج للورقة االمتحانية 
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ال�ص�ؤل الرابع : 

1ـ �سع علمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعلمة )×( اأمام العبارة اخلطاأ :

)  (  ) اأ ( نادى اهلل تعاىل يف كتابه على النا�س جميعا باأن ي�ستعدوا لي�م القيامة .   

)  (  )ب( التعبري يف الآيات عن ي�م القيامة بالغد ي�سعر ببعده .   

)  (  )جـ(  اإتقان العمل يقت�سي اإر�ساء النا�س باأدائه كامًل اأمامهم .   

)  (  )د ( الإ�سلم يرغب ويحث على ممار�سة الأعمال اليدوية واحلرفية .  

)  (  )هـ ( حتققت ب�سحبة الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اإقامة املجتمع الفا�سل . 

2ـ �سل من املجم�عة ) اأ ( ما ينا�سبها يف املجم�عة )ب( فيما يلي :

)ب(       ) اأ (      

َدْين ل ي�ستطيع �ساحبه اأداءه . حل�س        

العا�س�ن اخلارج�ن عن طاعة اهلل. اتق�ا اهلل        

ملب�س قدمية قعب        

ك�ب ماء ن�س�ا اهلل        

مت�سقًقا الفا�سق�ن       

خاف�ه واتق�ا غ�سبه ُغرم ُمفظع       

ترك�ا اأمره، وغفل�ا عن ذكره مت�سدًعا        


